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letter

aap
leest een

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

Wil je graag weten hoe je alle klanken correct uitspreekt?

Kijk naar de filmpjes en luister naar de audiofragmenten op www.isabellegielen.com

Je vindt er tal van tips rond leren lezen, samen lezen en voorlezen.



k
kameleon kijkt in zijn kleerkast.

welke sokken zou hij kiezen?

wit met zwarte vlekken zoals koe?

bruin zoals kangoeroe? 

of bonte kleuren zoals de kuif van kaketoe?

pff, welke sokken moet hij aandoen?

een knalkleur?

of toch beter kaki groen? 



i
ik maak mijn ogen groot.

ik blaas mijn wangen bol.

kwaak, kwaak, kwaak,

ik ben een … kikker!

een kikker met een bril.

ik zuig mijn wangen naar binnen.

ik tuit mijn lippen.

blub, blub, blub,

ik ben een … vis!

ik steek mijn armen naar voren.

ik krom mijn vingers.

hap, hap, hap, 

ik ben een … krokodil!

hap, hap, hap,

ik bijt in je bil.



aa
aap wijst: ‘kijk, de aa.

die letter zit ook in mijn naam.’

‘heel goed,’ knikt uil.

‘maar hier staat niet aap.’

uil wijst de letters aan met zijn vleugel.

‘m aa n maan,’ zegt uil.

‘m aa n maan,’ doet aap hem na

en hij wijst met zijn duim naar de letters.

‘goed gedaan, aap! ik ben trots op jou. 

je eerste leesles is al bijna klaar.

let op, aap! hier komt de laatste vraag: 

ken jij nog een woord met de letter aa?’



a
das is net wakker.

hij rekt zich uit 

en kijkt op de kalender: 

1 april!

das grinnikt.

das houdt van grappen en grollen,

van lachen en dollen.

1 april is zijn lievelingsdag.

das krabt op zijn kop.

wat zou hij dit jaar doen?

een val voor kas konijn?

ja! een emmer aan een tak.

das drinkt een glas sap,

eet snel een hap en trekt zijn jas aan.

met een emmer vol water gaat das op pad.

ha, ha, straks is kas nat!



m
mol graaft een gang.

mmm, een worm, die eet hij op.

mol graaft weer verder.

de gang moet nog langer.

boem, mol botst tegen een emmer.

‘rommel van mensen,’ moppert mol. 

mol duwt de emmer omhoog. 

kijk, een molshoop met een hoed!

mol graaft nog een gang.

mmm, nog een worm, die lust hij ook.

mol graaft en graaft, hij heeft nog honger.

mol graaft te snel, hij kijkt niet uit.

boem, mol botst tegen een muur.

‘aa, oe, au!’ kreunt mol.

‘een muur onder de grond, wat stom!

nu moet ik heel het blokje om.’




