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Dit is de winter.     Dit is de lente. 

Dit is de sneeuw.     Dit is de dag. 

Dit is de hagel.     Dit is de nacht. 

Dit is de ijzel.     Dit is de wind. 

Dit is het ijs.      Dit is de wolk. 

Dit is het donker.     Dit is het onweer. 

Dit is het licht.     Dit is het bos. 

Dit is de kat.      Dit is de boom. 

Dit is de hond.     Dit is de stam. 

Dit is de eend.     Dit is de tak. 

Dit is het schaap.     Dit is de wortel. 

 

schaatsen      glijden 

ik schaats  wij schaatsen  ik glijd  wij glijden 

jij  schaatst  jullie schaatsen  jij glijdt  jullie glijden 

hij schaatst  zij schaatsen  hij glijdt  zij glijden 

zij schaatst      zij glijdt 

 

Wij schaatsen op het ijs. 

Jij glijdt en valt door de ijzel. 

In de nacht is het donker. 

Overdag is het licht. 
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De bomen staan in het bos. 

De sneeuw is wit. 

De eend loopt op het ijs. 

De kat zit op een tak in de boom 

De kat valt uit de boom. 

 

Dit is de zomer.     vallen 

Dit is de zon.     ik val   wij vallen 

Dit is de maan.     jij valt   jullie vallen 

Dit is de ster.     hij valt  zij vallen 

Dit is de regenboog.    zij valt 

Dit is het strand. 

Dit is de zee.    

Dit is de schelp.     

Dit is de plant.     

Dit is de bloem.     

Dit is het blad.      

 

De schelp ligt op het strand. 

De plant heeft een mooie bloem. 

De zon schijnt, het is licht. 

Ik zie de sterren in de nacht. 

Hij geeft de plant water, dit heet gieten. 
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In de zomer schijnt de zon, dan is het warm. 

In de winter vriest het vaak, dan is het koud. 

In de herfst regent het veel. 

In de lente krijgen de bomen weer bladeren. 

De zomermaanden zijn juni, juli en augustus. 

De wintermaanden zijn december, januari en februari. 

De herfstmaanden zijn september, oktober en november. 

De lentemaanden zijn maart, april en mei. 

 

zijn       hebben 

ik ben   wij zijn   ik heb  wij hebben 

jij bent  jullie zijn   jij hebt jullie hebben 

hij is   zij zijn    hij heeft zij hebben 

zij is       zij heeft 

 

 

Dit is de herfst.     dalen 

Dit is de regen.     ik daal  wij dalen 

Dit is de mist.     jij daalt  jullie dalen 

Dit is de storm.     hij daalt  zij dalen 

Dit is de temperatuur.    zij daalt 

Dit is de thermometer. 
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Dit is de paraplu.     stijgen 

Dit is het dier.    ik stijg  wij stijgen 

Dit is de vogel.    jij stijgt  jullie stijgen 

Dit is de vis.     hij stijgt  zij stijgen 

Dit is de spin.    zij stijgt 

 

Ik zie een wolk. 

De regen valt uit de wolk. 

Waar is de paraplu? 

De paraplu is kapot door de storm. 

 

Jij loopt in het najaar in het bos. 

Jij pakt de paddenstoel, dit heet plukken. 

De temperatuur daalt, het wordt koud. 

De temperatuur stijgt, het wordt warm. 

 

Het stormt, de wind is heel hard. 

Het regent, de straten worden nat. 

Het waait, de bladeren vallen van de bomen. 

Het sneeuwt, alles wordt wit. 

Het vriest, de temperatuur is onder nul. 

Het dooit, de temperatuur is boven nul. 

De zon schijnt, ik zie geen wolk. 
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Wat doe jij?  Ik schaats op het ijs. 

Wat doe jij?  Ik val door de ijzel. 

Wat doe jij?  Ik loop in de regen onder de paraplu. 

Wat doe jij?  Ik kijk naar het onweer. 

Wat doe jij? Ik heb een kat en ik heb een hond. 

Wat doet hij? Hij loopt in het bos. 

Wat doet zij? Zij schaatst op het ijs. 

Wat doet  hij? Hij valt over de wortel in het bos. 

Wat doet zij? Zij is op het strand bij de zee. 

 

In het bos spelen is gezond, ik word niet ziek. 

Het is zomer, ik geef de plant veel water. 

 Het is winter, ik geeft de plant weinig water.  

De zon schijnt, Ahmed is vrolijk. 

Het regent de hele dag, Ahmed is bedroefd. 

De stam van de boom is rond. 

De stam van de boom is niet vierkant. 

Een paard is sterk, een vlieg is zwak. 

Een koe eet veel, een spin eet weinig. 

Schaatsen is moeilijk, glijden is makkelijk. 

De tak in de boom is niet recht, de tak is krom. 

De kat slaapt veel, de kat is lui. 

De spin werkt veel, de spin is ijverig. 
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Het is winter. 

Vandaag is het een grijze dag. 

Het sneeuwt. Er valt heel veel sneeuw. 

Mustafa en Said rollen van de sneeuw een grote bal. 

En nog een grote bal. 

Zij maken een sneeuwpop. De neus van de sneeuwpop is een wortel. 

De sneeuwpop krijgt ook een hoed en ogen en een mond. 

Het vriest, het is min zeven graden. 

Mustafa en Said hebben het koud, zij gaan naar binnen. 

Morgen stijgt de temperatuur naar plus 4 graden. 

De sneeuw en het ijs worden weer water, dit heet smelten. 

De sneeuwpop smelt ook! Dat is jammer. 

 

Het is zomer. 

Vandaag is het een mooie dag. 

De zon schijnt. Het is lekker warm. 

Mustafa en Said gaan naar de zee en het strand. 

Zij zwemmen in de zee. Het water in de zee is zout, dit water kan je niet drinken. 

Mustafa maakt een vis en Said maakt een vogel van zand op het strand. 

Zij maken de vis en de vogel mooi met de schelpen. 

Mustafa en Said hebben het warm, zij gaan een ijsje kopen. 

Zij moeten het ijsje snel eten, want het ijsje smelt! 

Dan gaan zij naar huis. 


