Pl ttsn ck 2

Plattsnack

Dit Book höört_______________ to.

Lees mit!
Okkes Leesheft

17

De Tiet löppt

Lees un krüüz n.

Okke li

Okke, opst hn!
Okke li

t in Bett.

De Wecker pin elt.
Okke steiht op.

t in Bett.

j

ne

De Wecker pin elt.

j

ne

Okke steiht nich op.

j

ne

Toerst eiht Okke in de Köök.

j

ne

Okke stellt sik ünner de Bruus.

j

ne

D t W ter is koolt.

j

ne

Okke hett Sm cht.

j

ne

Okke m

j

ne

Toerst eiht he in de B dstuuv.
He stellt sik ünner de Bruus.
Wo schön w rm d t W ter is.
Denn dröö t he sik f.
Nu hett Okke Sm cht. He eiht
in de Köök und m

kt sik

Fröhstück. Nu k nn de D
los

hn!

kt sik Fröhstück.

Schriev de Wöör.
Klock een

Klock twee

Klock dree

Klock veer

Klock fief

Klock söss

Klock een

Lees un m

Okke steiht ünner de Bruus.
Dat Water löppt.

Okke steiht in de Köök.
He maakt sik wat to Eeten.

l.

W t höört tos men?

1

In Düütschünnerricht

2

In Rekenünnerricht

3

In S

m

7

lst du Biller.

schriffst du Geschichten.

künnerricht

lehrst du de T llen.

4

In Reli ionsünnerricht

kiekst du di Bööm n.

5

In Musikünnerricht

röö st du di.

6

In Sportünnerricht

lehrst du w t över de K rk.

7

In Kunstünnerricht

sin st du Leeder.

Lees und krüüz n.

Okke li

t in Bett.

j

ne

D t Bett is bl u.

j

ne

De Wecker pin elt.

j

ne

D t Sch pp ist root.

j

ne

Okke steiht chter sien Bett.

j

ne

De Wecker steiht op d t Sch pp.

j

ne

De Wecker is bl u.

j

ne

Okke li

j

ne

t op ´n Sof .

W t för´n Woort is verkehrt?

Okke fröhstückt Wecker inne Köök.
Okke dröö t sik H nddook f.
Okke steiht Bloom ünner de Bruus.
Okke li

t eel in Bett.

Okke Köök eet en Broot.
Okke School p ckt sien bl uen Buntstick in.
Okke rüümt de Köök Sch pp op.
Okke d nzt m

kt sien Bett.

