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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen 
leert op school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: 
van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. 
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hoe heet ik?

ik weet niet hoe ik heet.
heet ik boef?
heet ik sep?
heet ik puk?
of heet ik bor?

ik weet niet hoe ik heet.
weet jij het wel?
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ik kook raar.

ik kook
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ik kook een roos.
een roos in een pet.
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ik kook ook raar.
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ik kook in een pet.
een roos met peen.
raar.
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ik kook ook.
kip met kaas en noot.
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mmm!
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kom maar mee!
zee is fijn.
ik loop de zee in.
een teen en een been in zee.
maar ik let wel op!

je mag in zee.geen teen in de zee. 

pas op in zee.
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baf: ik val in zee.
oo nee, mijn kop in zee.
ik wil weg!

kom maar mee.
weg van de zee! 
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lees zelf dit boek!
wie kookt er raar? 
leef mee met kok piet en kok riet.
en met sim en pim aan zee. 
lees de mop van mol. 
en van de vis in de kom.
speel met taal.
doe je mee?

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor 
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten, 
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen 
voor veel variatie.
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