
De krekel en de mier

1 De krekel was enthousiast aan het zingen en dansen. 
2 En met zijn fluwelen stem zong hij de mooiste melodieën. 
3 Tegelijkertijd was de mier hard aan het werken.  
4 ‘Alleen maar werken is belachelijk,’ zei de krekel. ‘Waarom ontspan je je niet even?’ 
5 ‘Werken hoort gewoon bij de planning van het leven,’ zei de mier.
6 Het leven bestaat uit niets dan organisatie. Ik leg een voorraad voedsel aan voor de 

winter. 
7 Dan heb ik straks tenminste een extraatje.’ ‘Maar muziek heb je ook nodig,’ zei de 

krekel.
8 ‘Flauwekul,’ reageerde de mier bits. ‘Het is een excuus om niet te hoeven werken. 
9 Typisch iets voor krekels! Maar als je de risico’s wil lopen, ga gerust je gang.’ 
10 En met een serieus gezicht werkte ze door. Een paar maanden later was het Kerstmis. 
11 ’s Winters valt er weinig te zingen en te dansen.  
12 De krekel had honger en was nogal kouwelijk aangelegd.  
13 Het zou dus heel tragisch met hem kunnen aflopen.  
14 Met zijn viool als enige bagage kwam hij bij het mierenhuis. ‘Hebt u misschien wat te 

eten?’ smeekte de krekel. 
15 ‘Geen sprake van,’ was de strenge reactie van de mier. 
16 ‘Waar haal je trouwens de brutaliteit vandaan!’
17 Maar toen toonde de mier zich toch flexibel.  
18 ‘Je kunt je eten eventueel verdienen. Zing en dans voor me.’ 
19 ‘Dat lijkt me een sociaal voorstel,’ zei de krekel. 
20 Hij was een en al dankbaarheid. En behalve een maaltijd kreeg hij nog applaus ook. 

Aanwijzingen bij afname
• Er zijn twee instapdictees: een dictee met 20 onveranderlijke woorden en een dictee met 20 werkwoorden. 
•  Het instapdictee is gelijk aan het uitstapdictee van de vorige jaargroep. U kunt kiezen voor tweemaal afname of voor een keer voor of na 

de zomervakantie. 
• U kunt de dictees verspreid over twee lessen afnemen. 
• De kinderen werken in hun dicteeschrift of op het invulblad instapdictee. 
•  Dictee onveranderlijke woorden: zeg eerst het woord, vervolgens de zin en herhaal daarna nog een keer het woord. De kinderen schrijven alleen 

het woord op. 
• Laat de kinderen na afloop van het dictee de woorden controleren, en bij twijfel verbeteren. 
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