
de opa van de 
opa van je vis
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dieren
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zee

ster

ijs

waar is de vis?  
ik woon in een kom.
ik woon in een meer. 
en ik woon in de zee.
kom maar mee!
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voet 

boot
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ook in de zee …

wat ben ik? 
ik ben heel hoog. 
ik ben heel laag. 
ik ga heen en weer in de zee.
en ik neem je bal mee.
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wat ben ik?
ik woon in zee.
daar is het dol.
daar is het fijn. 
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ik ben een vis

waar is vis? 
wijs maar aan!

kom

ik ben een gup.
ik zit in een kom.
nee, kat!
af!
dat mag niet!
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hok 

mat

ik ben ook een vis.
ik leef in de zee.
ik ben met heel veel.

zee

ren
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waar woon je?
ik ben mik.
ik woon in een hut. 

ik heet puk.
ik zit op een paal.

ik ben mus.
ik woon in een boom.
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ik ben pim.
ik ben in een bak.

ik ben mug.
ik zit op je vel.

ik ben bok. 
ik loop naar de top.ik ben jet.

ik lig in een hok.
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ik ben een aap.
ik zit in een boom.
op heel mijn lijf zit haar.
ik woon op een tak in een boom. 

ik ben ook een aap.
er zit haar op mijn kop.
ik woon in een hut. 
een hut in het bos.

aap of man?
van aap naar man!
een aap met haar.
een man met vel.
de aap op een poot.
de man op een been.
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dieren

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Weet je waar een vis woont?
Weet je dat Sam op lam let? 
En dat Ol heel groot en grijs is?
En dat ik een aap was? 
En waar is de opa van de opa van vis?
Lees en leer over een dier. 
Een dier daar en een dier hier. 

Lees 
en 

weet

Een boek vol weetjes over dieren, speciaal voor 
beginnende lezers. Met veel foto’s, en tekeningen 
van Hugo van Look. Het AVI-niveau loopt op van 
AVI start tot en met E3. Zo groeit het boek met de 
lezer mee.

start M3 en E3
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