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Dit werkje is een vervolg op

n II c t

E erst e
voor 't aan-

b o e kj e, eenvoudigste ~eesoefeningen
schouwelijk leesonderwijs."
Voor 't wel slagcn van 't eerste leesonderwijs
volgcns deze lerrwijzc is het wenschelijk, zooveel
mogelijk, van directe aanschouwing uit te gaan.De onderwijzer bespreke met zijne leerlingen een
voorwerp of eene afbeelding Of beidc en naar aanleiding van dat gesprek worden leeslesjes, deze of
soortgelijke, door den onderwijzer op het bord geschreven; bij afwisseling door de leerlingcn eerst
op de lei.
Bij het opschrijven van die leeslesjes worden de
volzinnen ontleed in woorden en deze in klanken.
N u en dan vol;en tot her haling en uitbreiding
eenige woordenreeksei1 en geven nieuw geleerde

letterteekens aanleiding tot het n o e m e n , o n tb i n d c n en voor zoover men dit noodig acht,
tot het t~ r. h r ij v e n rn 1 e z c n van woorden en
zinnrn , waarin zij voorkomen.
Yoor 't vlug- opvatten en uitsprekcn der woordPn
is 't nuttig-, llat de leerlingPn nu en dan, volgens
de rij af, van 't le~ie elk een woonljr no1;men,
om 't daarna in koor te hP.rbalcn.
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kip
de kip is een hen.
de hen is in het hok.
wat wil die kip?
pik, pik!
hoe is het ei van de kip?
het ei is wit.
om het ei is een dop.
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PlJP
de pij p en een dop.
hoe is de pijp?
de pijp is wit.
aan de pij p is een kop.
kij k ! de dop is er op.
hij kan er ook af.
is de dop ook wit?
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roo s
ik zie een roos.
de bij is op de roos.
i~

de bij er o p ?

oo neen ! zij was er op.
er op en er af.
hoe is de roos?
ik doe een roos op de pet.
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boom
de boom is hoog ,
oo , zoo hoog !
is de boom ook dik?
de boom is hoog en dik.
ik zie een tak aan den boom.
maar een?
oo neen, een hoop.
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een koe.
daar is de koe.
de koe is in de wei.
wat doet zij in de wei?
die koe is dik en vet.
hoe doet de koe ?
boe, boe!
ik hoor de koe.

hoe heet het?
een
een
een
een
een
een

roos.
rok.
pet.
doos.
dop.
mes.

een muis.
de geit.
een noot.
de kip.
een kat.
de pijp.

10

\
\

\

~
n eu s
waar ruik ik mee?
ik ruik met den neus.
de neus zit bij het oog
en aan de lip.
Wim viel op zijn neus.
pof, daar lag hij.
zijn neus doet nog zeer.
oo!
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peer
de peer is geel.
is de peer ook rij p ?
de peer ·is rij p en geel.
in de peer is een huis.
hoe heet dat h uis ?
aan de peer is een neus.
zie, dat is de neus.
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ou s
de kous is wit.
1s de kous van zij ? ·
oo neen,
de kous is van wol.
de kous moet om den voet,
om den voet en het been.
mij n teen zit er niet door ,
neen!
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wie is dat?
Kees is een oud man.
hij is oud en arm.
Kees gaat bij den weg,
huis aan huis.
wat zou hij wel doen?
kijk, daar gaat hij.
Kees is wit van de kou.
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boor
ik boor met de boor.
de boor gaat om en om.
zij moet in het ·hout.
is de boor er door ?
zie zoo!
er is al een gat in.
wat moet er in dat gat?
wie weet het ?
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b ij 1
met de bij 1 kap ik.
kap ik een boom om?
neen, neen!
dat kan ik nog niet. ·
wie kan dat wel?
dat kan een man.
als ik een man was,
zou het wel gaan.
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z aa g
ik zaag met de zaag.
de zaag gaat op en neer.
hoe doet de zaag ?
z, z, z!
z66 gaat zij er door.
is de zaag boos ?
pas maar op, man !
de zaag bijt in het hout.
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j u k
/
het juk is van hout.
wat ziet gij aan het juk?
ik leg het juk op den rug.
wat doet zus met het juk?
koop, koop!
hoor, daar is zij al.
dag, zus!
ik kus mijn zus.
ZUIDH.
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dag, baas!

dag, Jan!
Jan, hoe oud zijt gij?
ik ben zes j aar , baas.

zoo, zoo!
en hoe oud is je zus?
mijn zus is er vijf.

hoe is haar naam?
hoe heet zij ?
mijn zus heet Kee.

dag, Jan!
dag, baas!

19

eu,

•

ou, u, J.

wat doet gij?
ik lees in het boek.
ik lees:
van de zaag en de boor.
van de noot en de peer.
van de bijl en den boom.
van de roos en nog meer.

het vuur
ik zit bij het vuur.
hoe is het vuur?
het vu ur is heet.
ja, heet is het vuur.
wat zet men op het vuur?
een pot en een pan.
nog meer?
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de pan 1s op het vuur.
wat zou er in zijn?
ha , ha ! ik weet het al.
moe doet het meel in de pan ,
meel en vet ~ . . S , s , s.
is de koek al gaar ?
hoe heet een koek uit de pan?

Mie , kij k eens in den pot,
zei moe, ik kook pap.
toen keek Mie er in.
roer om! roer om !
roer de pap om!
Mie zet den pot af.
hoe is de pap?
de pap 1s zuur of zoet.

st, st! wat is dat?
piep, piep!
een m u1s , een n1 uis !

ik roep de poes.
poes, poes!
hoor , daar is ·zij al.

poes liep er heen.
zij zet den poot er op.
en toen? hap, hap!

2R

hoe is de roos ?
de peer is geel.
hoe is het roet ?
wit is het meel.
hoe is de boom?
dik is de muur.
hoe is het ijs?
heet is het vu ur.

wat heb ik al?
het oor en het oog.
de neus en de kin.
de voet en het been.
de hiel en de teen.
de rug en de zij , .
die heb ik aan mij.
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m uu r
de muur is hoog.
is de muur ook dik?
de muur is hoog en dik.
de goat zit aan den muur.
wat gaat er door de goot?
oin den tuin is een muur.
die m u ur is oud , zeer oud ;
er is een gat in.

25

r aa m
het raam zit in den muur.
hoe is het raam ?
1n

het raam is een ruit.

zit er maar een ruit in?
oo neen! wel zes. ·
tel ze maar.
het raam kan op en neer.
wat is er voor het raam?

2fl

h ui

~.

ik woon in een huis.
weet gij , waar ik woon?
daar woon ik,
in dat huis, man!
wat ziet gij aan het huis?
ik zie den muur, het raam, de deur,
het dak en de goot.
nog meer?

bij ons h uis is een boom.
die boom is hoog, heel hoog.
de tak zit aan den boom.
als ik in den boom zat,
kon ik ver zien.
kijk! daar zit poes in den boom.
poes, poes! val er niet uit.

ik lees in het boek:
een huis.

het huis.

een muur.

de muur.

een raam.

het raam.

een deur.

de deur.

een dak.

het dak.

een goot.

de goot.

las ik dat goed?
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in den hof.
bij ons h uis is een hof.
is hij er voor ?
neen!
op zij dan?
ook niet.
waar zou hij dan zijn?
een hof is een tuin.
ik loop met va en moe
in den hof.
daar is veel te zien.
als ik in den hof ga ,
moet ik door het hek.
ik doe het hek toe.
wat ziet gij in den hof?
noem het op.

2$l

op het ros.
de heer zit op het ros.
hij zit op den rug van het dier.
hoe doet bet ros ?. hi~ hie hie !
hoo, hoo!
zijn kop gaat heen en weer.
de hoef gaat op en neer.
als ik een ros had ,
reed ik weg , ver weg.
hop, hop!
I
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Piet in den zak.
Piet was bij ZlJ n oom.
Oom, mag ik een zak? riep hij.
een zak ? een zak ?
wat moet gij daar mee?
wel? Oom, ik zet het been er in,
en dan loop ik weg.
oo zoo!
Oor.p. gaf hem toen een zak.
Piet deed het been er in ,
en roef! daar liep hij he en.
pas op , Piet ! pas op !
pof! daar lag hij.
oo , die Piet!

wat Koos deed.
Koos liep naar de wei
met zijn pijl en boog.
wat hij daar deed?
hij keek naar een haas.
st , st ! daar is hij , zei Koos.
poef!
hip, hip! daar liep de haas weg.
was het raak, Koos?
neen , man , het was mis !
Koos zag den haas na ,
zoo ver hij zien kon.
toen liep hij boo.s naar huis.
wat een baas, die Koos! .

wat doe ik? wat deed ik?
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik

roos.
poot.
rook.
to on.
mees.
veel.
raap.
maan.

eet.
zit.
lees.
bijt.
kijk.
loop.
roep.

ros.
pot.
rok.
ton.
mes.
vel.
rap.
man.

ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik

at.
zat.
las.
beet.
keek.
liep.
riep.

noot.
peer.
poes.
pot.
raap.
kat.
kip.
nlJP·

to on.
reep.
soep.
top.
paar.
tak.
pik.
plJn.
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k ooi
de kooi is een hok:.
de duif zit in de kooi.
roe koe ! roe koe !
. gaat dat niet mooi?
heb ik maar een duif?
oo neen, ik heb een

p~ar.

wat is een paar?
een paar is een en nog een.
zoo gaat het. mooi, heel mooi.
ZUlDH.
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n aai t.

ZlJ

Jans! wat doet gij daar?

ik naai een rok voor de pop.
· hoe heet die pop ?

de pop heet Lij s.
is die rok van baai ?
-

neen Kee, hij is van zij.
van zij?
wel zoo ! dat zal mooi zijn.

hij r oei t.
wie zit daar in de boot?
is het een heer ? neen !
een boer dan? ook niet.
wat voor een man zou het dan zij n?
hij roeit.
waar roeit hij mee?
hij roeit met de boot.
met de boot ? neen , maat ;
hij roeit met den riem.
de riem gaat op en neer.
de boot gaat heen en weer.
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hij m aai t.
vvat doet de boer?
hij zaait en hij maait.
hij hooit en hij rooit.
vvat rooit hij dan?
kijk, daar is de boer.
hij maait het hooi.
wel foei! zie eens goed,
maait hij het hooi?
neen, neen! wat maait hij dan?
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s chip
het schip is van hout.
wat ziet gij aan een schip?
ik zie den mast , het zeil, de fok ,
het roer en nog veel meer.
waar is het roer ?
het zeil moet aan den mast.
het schip gaat naar zee.
haal het. zeil op.
op , neer ! op , neer l

een
een
een
een
een
een

school.
schip.
schuur.
schaap.
schoen.
schaar.

de school.
het schip.
de schuur.
het schaap.
de schoen.
de schaar.

hij lacht.
kijk eens, wat lacht die guit.
zou hij boos zij n ?
wel neen,
da t ziet gij toch wei.
hij lacht!
lach mij niet uit, maat!
dan lach ik om u ook.
ik leer en lach.
mag dat? ja, dat mag.

