Leesboekje
het lichaam

Leesboekje Het Lichaam

Pagina 1

Dit is het hoofd.

Dit is de tand.

Dit is het haar.

Dit is de kies.

Dit is het oor.

Dit is het gebit.

Dit is het oog.

Dit is de tong.

Dit is de neus.

Dit is de keel.

Dit is de wang.

Dit is de nek.

Dit is het voorhoofd.

Dit is de schouder.

Dit is de kin.

Dit is de arm.

Dit is de mond.

Dit is de hand.

Dit is de wenkbrauw.

Dit is de borst.

Dit is het gezicht.

Dit is de heup.

zitten

pakken

ik zit

wij zitten

ik pak

wij pakken

jij zit

jullie zitten

jij pakt

jullie pakken

hij zit

zij zitten

hij pakt

zij pakken

zij zit

zij pakt

wijzen

hebben

ik wijs

wij wijzen

ik heb

wij hebben

jij wijst

jullie wijzen

jij hebt

jullie hebben

hij wijst

zij wijzen

hij heeft

zij hebben

zij wijst

zij heeft
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Ik heb twee ogen en twee oren.
Jij hebt twee armen en twee handen.
Eén hand zit links en één hand zit rechts.
Aan de hand zitten vijf vingers.
Aan twee handen zitten tien vingers.
De ring zit aan de ringvinger.
De juf wijst met haar wijsvinger naar het raam.
De naam van de kleinste vinger is de pink.
Aan mijn voeten zitten geen vingers. Dat zijn de tenen.
Zij heeft lang en blond haar.
Hij heeft kort en zwart haar.

Dit is de rug.

kijken

Dit is het been.

ik kijk

wij kijken

Dit is de knie.

jij kijkt

jullie kijken

Dit is de enkel.

hij kijkt

zij kijken

Dit is de voet.

zij kijkt

Dit is de teen.
Dit is de nagel.

horen

Dit is het hart.

ik hoor

wij horen

Dit zijn de billen.

jij hoort

jullie horen

Dit zijn de hersenen.

hij hoort

zij horen

Dit zijn de longen.

zij hoort
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De man heeft haar op zijn kin en op zijn wangen.
Dit heet de baard.
De man heeft ook haar onder zijn neus.
Dit heet de snor.
Met je mond kun je eten, drinken en praten.

In het hoofd zitten de hersenen.
Door de hersenen kun je denken, praten, lopen en nog veel meer.
Het hart klopt in de borst. De longen zitten ook in de borst.
De darmen zitten in de buik.

zijn

staan

ik ben

wij zijn

ik sta

wij staan

jij bent

jullie zijn

jij staat

jullie staan

hij is

zij zijn

hij staat

zij staan

zij is

zij staat

Dit is de griep.

leren

Dit is de hoofdpijn.

ik leer

wij leren

Dit is de verkoudheid.

jij leert

jullie leren

Dit zijn de pillen.

hij leert

zij leren

Dit is de make-up.

zij leert
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Dit is de tandenborstel.
Dit is de tandpasta.

praten

Dit is de zeep.

ik praat

wij praten

Dit is de zakdoek.

jij praat

jullie praten

Dit is de handdoek.

hij praat

zij praten

Dit is de deodorant.

zij praat

Het meisje koopt make-up in de winkel.
Zij koopt ook deodorant.
Het meisje heeft blauwe oogschaduw boven haar ogen en haar lippen zijn rood.
Zij heeft ook een oorbel in haar rechter oor.

zeggen

doen

ik zeg

wij zeggen

ik doe

wij doen

jij zegt

jullie zeggen

jij doet

jullie doen

hij zegt

zij zeggen

hij doet

zij doen

zij zegt

zij doet

liggen
ik lig

wij liggen

jij ligt

jullie liggen

hij ligt

zij liggen

zij ligt
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Ik poets mijn tanden met de tandenborstel.
Op de tandenborstel zit tandpasta.
Zij heeft een mooi gebit, de tanden en kiezen zijn wit en schoon.
Hij wast zijn handen met water en zeep.
Hij droogt zijn handen af met een handdoek.

poetsen

komen

ik poets

wij poetsen

ik kom

wij komen

jij poetst

jullie poetsen

jij komt

jullie komen

hij poetst

zij poetsen

hij komt

zij komen

zij poetst

zij komt

Wat doe jij?

Ik hoor met mijn oren.

Wat doe jij?

Ik kijk met mijn ogen.

Wat doe jij?

Ik wijs met mijn wijsvinger.

Wat doe jij?

Ik praat met mijn mond.

Wat doe jij?

Ik lig op mijn buik en ik kijk naar de televisie.

Wat doe jij?

Ik pak de tandenborstel met mijn linkerhand.

Wat doet hij?

Hij pakt de tandpasta met zijn rechterhand.

Wat doet zij?

Zij staat op één been.

Wat doet hij?

Hij zit op zijn billen.

Wat doet zij?

Zij poetst haar tanden en kiezen.
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Said is ziek, hij ligt in bed.
Hij heeft keelpijn en hij heeft het heet en hij heeft het koud.
Hij kan niet goed praten en hij heeft ook hoofdpijn.
De dokter komt, hij zit naast het bed van Said.
De dokter zegt: “Said doe je mond open, steek je tong uit en zeg
AAAAAAAAAAAA.”
De dokter kijkt in de keel van Said. De keel van Said is rood.
De dokter doet zijn hand op het voorhoofd van Said. Het voorhoofd is heet.
Ook luistert de dokter naar het hart en naar de longen van Said. Hij hoort geen
probleem.
Dan zegt de dokter: “Ja, ik weet het. Jij hebt griep en jij hebt koorts. Jij moet drie
dagen in bed liggen, jij gaat niet naar school.
Je moet veel drinken. Ik schrijf een recept voor de apotheek. Jij krijgt
paracetamol, drie keer per dag twee pillen.”
Said zegt: “Ja, dokter dat is goed, dank u wel.”
De dokter is klaar en zegt: “Dag Said, tot ziens en beterschap!”
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