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Je lijkt op je papa en mama!

 Kleur de woorden in: 

Max heeft de haar-kleur van …

Max heeft de oog-kleur van …

Max heeft de stijl haar van …

Roos heeft de haar-kleur van …

Roos heeft de oog-kleur van …

Roos heeft de krullen van …

Max  
mijn haar = stijl
mijn ogen = blauw
mijn haar = bruin

Roos  
mijn haar = krullen
mijn ogen = bruin
mijn haar = blond

 Kleur het goede vakje. 

    papa mama
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een man en een vrouw

een ei-tje en een zaad-je

een baby groeit in de buik

een nieuw kind-je
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Vader en moeder

 Trek een lijn  naar de goede zin.

 Trek een lijn van de zin naar het goede plaatje. 

    

 Vul in. Kies uit  baby - ei-tjes - zaad-je. 

een vrouw heeft       in haar buik  

een        van een man gaat in het eitje  

uit een ei-tje met een zaad-je groeit een       

ik geef je een bes
ik ben een goede papa

ik geef je riet
ik ben een goede papa

het nest is klaar
ik ben een goede papa

ik ben mooi
ik word een goede papa
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Zoog-dieren

  Kruis het goede antwoord aan.

konijn-tje haas-je
ik ben kaal

ik heb al tan-den

ik heb geen tan-den

ik heb al haar

ik kan al ren-nen

ik blijf lang in een hol

ik ren al snel en eet gras

ik ben een nest-blijver

ik ben een nest-vlieder 

waar
ik kom uit een ei

onze moeder past goed op ons

onze moeder legt veel ei-eren

wij zijn zee-schild-padden  

onze moeder past niet op ons  

wij moeten ren-nen voor ons leven  

anders eet een roof-dier ons op  

  

  Lees eerst het verhaal-tje. Kruis daarna het goede antwoord aan.

niet 
waar
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Groeien in de buik

  Vul in. Kies uit: navel-streng - mond - moeder.

  Wie heeft wel of niet een na-vel? Vul in.

in de buik eet een baby door …
de mond
de navel-streng

in de buik krijgt een baby zuur-stof door …
de moeder
de navel-streng

als de baby uit de buik is drinkt de baby met …
zijn neus
zijn mond

als de baby uit de buik is, ademt de baby met …
de navel-streng
zijn lon-gen

  Kruis het goede antwoord aan.
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Plant-dag

 Trek een lijn van de bloem naar het goede zaad-je.

 In de goede volgorde. Trek een lijn van het plaatje naar het goede woord. 

    

1 het zaad-je

2 het zaadje groeit

3 de kleine plant

4 de plant groeit

5 de plant bloeit

6 het nieuwe zaad-je
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De postbode

 Zet een kring om het goede woord.

de stam-per van de wit-te bloem is … geel wit

de meel-draden zijn … geel wit

de stam-per van de ro-ze bloem is … geel bruin

de meel-draden zijn ... geel bruin

de stam-per van de blau-we bloem is ... blauw rood

de meel-draden zijn blauw rood

de stam-per van deze ro-ze bloem is … geel rood

de meel-draden zijn … geel rood

de stam-per van deze rode bloem is … rood zwart

de meel-draden zijn … rood zwart

ik ben de post-bode voor de bloe-men.  
wat breng ik rond?

post
stuif-
meel


