WERKBLAD

1

?

GROEP
4

De grote Wiplala-quiz
Lees de vragen. Zet een rondje om de goede antwoorden.

1. H
 oe heet de Poes van de
familie Blom?
n. Vlieg
o. Poes
p. Minoes
2.
c.
d.
e.
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Wat is Wiplala?
Een kabouter
Een elfje
Een wiplala

3. H
 oe komt Wiplala bij de
familie Blom in huis?
k. Door de voordeur
l. Door het muizengat
in de kast
m. Door de kraan in de
keuken
4. W
 at is een ander woord
voor tinkelen?
j. Vliegen
k. Kietelen
l. Toveren

5.
a.
b.
c.

Waarmee tinkelt Wiplala?
Met zijn handen
Met een toverstaf
Met zijn voeten

6. W
 iplala betinkelt dichter
Hollidee. Hij verandert
in…
d. een standbeeld
e. een mummie
f. een dwerg
7. W
 aarom tinkelt Wiplala
de familie Blom in kleine
mensjes?
d. Dan kan hij met ze spelen
e. Dan kunnen ze ontsnappen
f. Omdat ze dat graag willen

8. W
 aar verstopt de
familie Blom zich
als ze klein zijn?
l. In het paleis, de winkel en
het ziekenhuis
m. In het paleis, op school
en in de winkel
n. Bij de politie, op school
en in het ziekenhuis
9. H
 oe wordt de familie
Blom weer groot?
Ze eten…
k. aardbeien
l. besjes
m. chocola
10. Welk aandenken heeft
Nella Della aan Wiplala?
a. Een stenen spin
b. Een vliegend engeltje
c. Een foto

Klaar? Schrijf de letters voor de goede antwoorden in de vakjes.
Welke naam lees je?

© Philip Hopman
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Tante en oom in Laren
O jee, er zijn woorden uit het gedicht gevallen. Zet jij ze weer op de goede plek?
Kies uit: beneden, boom, dan, jaren, mooi, oom, radio, tak, weg, zijn.

Ik heb een tante en een .......................................,
die zitten in een eikenboom,
een eikenboom in Laren.
Ze hebben zelf, van eikenhout,
daar in de boom een huis gebouwd,
ze wonen er al .......................................

Maar dan zegt oom: Och kom, och kom!
Een lagere boom? Wél nee, waarom?
We hebben hier alle gemakken.
De kinderen willen toch ook niet .................................?
Het is nogal niet heerlijk, zeg,
dat klauteren in die takken!

Daar slapen ze dan en daar eten ze .............................
’t Is erg gezellig, dáár niet van,
zo vrij aan alle kanten!
Ze hebben geen buren met .......................................,
maar tante vindt het maar zo-zo.
Het is zo hoog, zegt tante.

Vind jij het net een vogelkooi?
Het uitzicht is toch prachtig .......................................!
Jij moet ook altijd vitten.
En tante zegt: Nou ja, affijn,
als jij het zegt, zal ’t wel zo .......................................,
dan blijven we hier maar zitten.

Zij is nooit echt op haar gemak.
De kinderwagen hangt aan ’n .......................................
en dat is wel bezwaarlijk.
Ze zegt ook telkens tegen oom:
’k Wil liever in een lagere .......................................,
hier is ’t me te gevaarlijk.

Dus woont mijn tante met mijn oom
nog steeds daar in die eikenboom,
ze zijn er erg tevreden.
Mijn oom haalt brood en komt weer thuis.
De kinderen klauteren rondom het huis
en nóóit valt er een naar .......................................
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De boom van tante en oom
Kijk, de boom van tante en
oom. Maar hij is nog helemaal leeg! Lees het gedicht
nog eens. Wat hoort er in de
boom? Teken het.

© Annemarie van Haeringen
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Zelf een boekje maken

Voorkant
Achterkant

.......................................................

Met tekeningen van:

Tekst: Annie M.G. Schmidt

Maak tekeningen bij de rijmpjes. Knip de bladzijden uit. En zet je boekje in elkaar.

Drie ouwe
ottertjes
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Drie ouwe ottertjes wilden gaan varen
over de zim zom
over de Zaan.
Eigenlijk wilden ze dat al sinds jaren,
maar om het feit dat ze ottertjes waren
hadden ze ’t nooit gedaan,

want…
daar hing een bordje op alle bottertjes:
VERBODEN VOOR OTTERTJES
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Drie ouwe ottertjes
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Zelf een boekje maken

maar…
daar hing een bordje op elke coupee:
OTTERTJES MOGEN NIET MEE
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Drie ouwe ottertjes stonden te schreien
daar bij de zim zom
daar bij de Zaan.
Stonden te schreien op ’t land, en ze zeien:
dan gaan we maar met het spoortreintje rijen,
dat zal wel beter gaan.
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Zelf een boekje maken

Nu rijden die ottertjes over de brug,
over de brug en weer terug.
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En…
daar hing een bordje op iedere fiets:
OTTERTJES MOGEN VOOR NIETS
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Drie ouwe ottertjes stonden te turen
over de zim zom
over de Zaan.
Daar op een weilandje, tussen twee schuren,
daar was een vent, waar je fietsen kon huren,
fietsen met vaantjes eraan.
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Zelf een boekje maken

