
Dit boekje is fan

...............................................................................................................



Skriuw de wurden op it goede plak

(kies út: ta, hân, net en strân)

Gedicht

Skepiis, softiis, in raket,

ik wol nei it …………………………… 

Skepiis, softiis, in raket,

iisko yn ’e ………………………… 

Mem mei ik in iisko ha?

Want dêr bin ik echt oan………………………… 

Skepiis, softiis, in raket,

better is der ………………………… 
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Lekker smulle

Tess, Noor en Eva keapje in iisko. Se 

kieze skepiis, softiis en in raket.

………………………… kiest de raket.

………………………… lest graach softiis. 

………………………… nimt it skepiis.
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Grafyk

Luuk hat alle iisko’s hiel faak tekene. Witsto hoe faak? Tel alle iisko’s. 

Kleurje foar elke iisko ien hokje. Begjin ûnderoan. Sa makkest in grafyk.

Ekstra opdracht: 

Ik tel it faaks de …………………………….

Ik sjoch de …………………. mar 2 kear.

Fan …………………. en …………………. binne der likefolle.

Mei-inoar binne der …………………. iisko’s.

Ik fyn (de) …………………………. it lekkerst.
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Lekker iis

Meitsje it rûntsje grien (wier) of read (net wier)

1. It is moai waar.

2. De bern ha wille.

3. Op it boerd stiet LEKKER IIS.

4.	 It	springkessen	liket	op	’e	Fryske	flagge.	

5. Kinst op dit hiem moai boartsje.

6.  Der stiet in ko oan it tou.

7.	 Oan	’e	flaggemêst	wappert	in	wimpel.

8. Yn alle iis sit molke. 

9.  Alle iis is wyt. 

10. Ik fyn iis wol lekker



TROCHSTREEKPUZEL
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M O L K E W
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IIS =  grien

READ =  read

GIEL =  giel 

WETTER =  blau

MOLKE =  brún

SÛKER =  pears

KÂLD =  oranje

Asto it goed dien hast bliuwe der 5 wite 
hokjes oer. Sjochst wat der stiet? 
Skriuw it wurd hjir ûnder op.

Sykje alle wurden en jou se netsjes de goede kleur.

In beker iis

Lekker, in beker softiis. Mar de beker is noch wol in bytsje saai. Kleuresto him moai op?

Softiis sit soms yn in ………………………………………………………………



SUDOKU

Yn dizze puzel sitte 5 plaatsjes.

In raket, in sinne, skepiis, in parapluutsje en in tonge.

Yn elke rij sit it plaatsje mar ien kear.

Kinsto de oare plaatsjes tekenje?
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Wol of net?

Yn hast alle iisko’s sit molke. Molke wurdt hiel faak brûkt yn 

iten en drinken. Sit der molke yn of net? Dat is de fraach. 

Skriuw wol of net op de skriuwlijntsjes.


