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Hallo!
kennismaken

VISITE 
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Dank je wel!
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1. Wie zegt wat?
 De woorden in de ballonnen zijn weg! Gelukkig staan ze hieronder. Weet jij wat waar 

hoort?

 1. Stomme papegaai!

 2. Ik!

 3. Alsjeblieft, een kopje thee!

 4. Dank je wel!

 5. Lekker, dank je!

 6. Pollie, let op!

 7. Wie wil er een koekje?

 8. Willen jullie een kopje thee?

 9. Niet aan Max, die eet altijd alle koekjes op

 10. Nee, dank je.

 11. Ja, graag!

 12. Goedemorgen!

 13. Wie mag dit koekje hebben?

 14. Goedemiddag!

 15. Haha!

 16. Er is nog maar één koekje, aan wie zal ik dat eens geven?

2. Kun je dit vinden in de strip?
 Zet het woord erbij of schrijf het op een stukje papier en plak het erbij. Zie je nog meer 

dingen die je kunt benoemen? 

 1. de thee

 2. het kopje

 3. het koekje

 4. het lange haar

 5. het korte haar

 6. de bril

 7. huilen

 8. lachen
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3. Wat hoort bij elkaar?

 1. Het haar van Katja heeft krullen.

 

 2. Max houdt veel van koekjes.

 3. Max en Mia zitten op de bank.

 4. Ze willen graag een kopje thee.

 5. Mia draagt een bril.  

4. Wie zegt dit?
 Kleur wat Max zegt rood en wat Mia zegt blauw.

5. Wat hoort bij elkaar?

 1. Max heeft kort haar.     a.  Max en Mia lachen om Pollie.

 2. Wil je een kopje thee?    b. Mia heeft lang haar.

	 3.	 Wie	wil	er	een	koekje?	 	 	 	 c.	 Nee	dank	je,	ik	heb	liever	koffie.

 4. Katja huilt om Pollie.     d.  Ik!  

a. b.

c.

d. e.

Ik heb lang 
haar.

Ik heb kort 
haar.

Ik heb een 
bril.

Ik heet 
Max.

Ik ben goed in 
tekenen.

Mijn naam 
is Mia.
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6. Welk woord moet je invullen?

 graag – thee – dank je wel – dank je – kopje 

 1. Ik heb thee gezet.

 2. Willen jullie een  ?

 3. Nee, .

 4. Willen jullie een koekje?

 5. Ja, ! 

 een koekje – thee – tekenen – lang – stom – de bank – kort – kopje

 1. Het haar van Katja is lang.

 2. Pollie eet .

 3. Max, Mia en Katja zitten op .

 4. Max is goed in .

 5. Katja vindt Pollie .

 6. Max heeft  haar.

 7. Wim heeft  gezet.

 8. Max en Mia willen een  thee.

7. Maak de tekening af.

Het is een jongen.

Hij heeft kort haar.

Hij heeft een bril.

Hij lacht.

Het is een meisje.

Zij heeft lang haar.

Zij heeft geen bril.

Zij lacht.  

8. Vul het goede woord in.  
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9. De letters staan door elkaar! Wat staat hier?

 1. acenhl  lachen      Dit doe je als je blij bent.

 2. nneekte   Dit kun je op papier doen, met stiften.

 3. glna   Niet kort, maar …

 4. lihune   Dit doe je als je verdrietig bent.

 5. msot   Niet leuk, maar …

10. Maak een zin. Zet de woorden in de goede volgorde.
 

 1. Mia – lang – heeft – haar – .   Mia heeft lang haar.

 2. haar – Max – heeft – kort – .   

 3. Mia – bril – een – heeft – .    

 4. thee – Ik – gezet – he – .    

 5. koekje – het – op – eet – Pollie – .  

11. Vul de ontbrekende vormen in.
 

 lachen    huilen    tekenen    willen    

 Ik lach.    Ik .   Ik teken.    Ik  thee.   

 Jij/U .  Jij/U huilt.   Jij/U .  Jij wilt thee.    

 Hij/Zij lacht.   Hij/Zij .  Hij/Zij tekent.  Hij/Zij  thee.  

 Wij lachen.   Wij huilen.   Wij tekenen.   Wij willen thee.    

 Jullie .  Jullie huilen.   Jullie .  Jullie willen thee.  

 Zij lachen.   Zij .   Zij .   Zij  thee.  

 eten

 Ik eet een koekje.

 Jij eet een koekje.

 Hij/Zij  een koekje.

 Wij  een koekje.

 Jullie eten een koekje.

 Zij  een koekje.
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9. De letters staan door elkaar! Wat staat hier?

 1. acenhl  lachen      Dit doe je als je blij bent.

 2. nneekte   Dit kun je op papier doen, met stiften.

 3. glna   Niet kort, maar …

 4. lihune   Dit doe je als je verdrietig bent.

 5. msot   Niet leuk, maar …

10. Maak een zin. Zet de woorden in de goede volgorde.
 

 1. Mia – lang – heeft – haar – .   Mia heeft lang haar.

 2. haar – Max – heeft – kort – .   

 3. Mia – bril – een – heeft – .    

 4. thee – Ik – gezet – he – .    

 5. koekje – het – op – eet – Pollie – .  

11. Vul de ontbrekende vormen in.
 

 lachen    huilen    tekenen    willen    

 Ik lach.    Ik .   Ik teken.    Ik  thee.   

 Jij/U .  Jij/U huilt.   Jij/U .  Jij wilt thee.    

 Hij/Zij lacht.   Hij/Zij .  Hij/Zij tekent.  Hij/Zij  thee.  

 Wij lachen.   Wij huilen.   Wij tekenen.   Wij willen thee.    

 Jullie .  Jullie huilen.   Jullie .  Jullie willen thee.  

 Zij lachen.   Zij .   Zij .   Zij  thee.  

 eten

 Ik eet een koekje.

 Jij eet een koekje.

 Hij/Zij  een koekje.

 Wij  een koekje.

 Jullie eten een koekje.

 Zij  een koekje.

 1. ‘Hoe gaat het ermee?’

 2. ‘Het is niet druk in het hotel.’

 3. ‘Kan ik hier logeren?’

 4. ‘Slaap lekker, koekie, koekie!’

 5. ‘Nu ga je naar bed Katja!’

13. Wat gebeurt er eerst? En dan?

 1. ‘Hallo oma!’, roepen Max en Mia  

 2. De bel gaat.    

 3. Oma komt binnen.

 4. ‘Ja, graag,’ zegt oma.   

 5. Wim doet de deur open. 

	 6.	 ‘Wil	je	koffie?’	vraagt	Wim.

 volgorde: 2, 

14. Wat is het goede antwoord?

 1. Hoe heten jullie?

 a. Wij zijn Max en Mia.

 b. Ja, graag!

 c. Ze is vijf jaar.

12. Wie zegt dit?
 

Hoe gaat

het ermee?

a.

b.

d.

c.

e.


