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Joepie! Het is tijd voor een verhaaltje! Laat je kind er
eentje uitkiezen, laat het zich gemakkelijk maken op
de bank of in bed en luisteren naar je stem die de tekst
tot leven brengt. Maak er een rustig moment van, een
moment om samen van te genieten!
Er is een verhaaltje over een prins die in een draak is
omgetoverd, over een meisje dat naar het verleden reist,
over een jongen die het bot van een dinosaurus vindt en
nog veel meer! Bij elk verhaal staat vermeld hoelang het
ongeveer duurt om het helemaal voor te lezen.
Wie na het verhaal nog zin heeft in een rustig spelletje,
kan een leuk raadseltje of een logische denkpuzzel uitkiezen.
Veel plezier samen!

De TIJD VLIEGT
ALS JE PLEZIER
MAAKT!
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8MINUTEN

Heel veel moeite
voor een kus

A

lwin was een gelukkige, knappe en rijke prins, tot

een gemene heks hem op een kwade dag omtoverde in
een draak. Sindsdien leeft hij verdrietig en eenzaam in
een grot, waar hij zich schuilhoudt om niemand bang
te maken.
Een dwerg die medelijden met hem heeft, probeert
hem op te vrolijken:

‘Geef de moed niet op!’
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‘Alle prinsessen kussen betoverde kikkers, die dan
opnieuw prinsen worden. Dat weet een kind! Je bent
lang niet zo lelijk als een kikker. Het komt vast goed
met je!’

‘Denk je?’

‘Ma
ar natuurlijk’,verzekert de dwerg hem.
				
De ongelukkige draak krijgt weer hoop. Op een
landkaart van het koninkrijk zet hij een kruisje bij alle
kastelen waar een prinses woont. Gewapend met dit
strijdplan gaat hij op pad.
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