Pl ttsn ck 2

Plattsnack

Dit Book höört_______________ to.

Lees mit!
Okkes Leesheft

21

F milie un Frünn

Lees un krüüz n.
Emm hett en Fohrr d to ´n
Geboortsd

kre en. Se röppt ehre

beste Fründin Lotte n.
„Moin, hest du hüüt Tiet? Ik

Lotte hett en Fohrr d kre en.

j

ne

Emm röppt Lotte n.

j

ne

Emm will Fohrr d fohren.

j

ne

Lotte hett keene Tiet.

j

ne

Lotte hett Tiet.

j

ne

Se föhrt vör de School los.

j

ne

Emm föhrt n de School to Lotte.

j

ne

Lotte freut sik.

j

ne

heff en Fohrr d to ´n
Geboortsd

kree en. Wüllt

wi Fohrr d fohren?“

„Moin, d t klin t j

oot. Klor

hebb ik Tiet. W nn wüllt wi
denn los? Glieks n de
School?“
„Jo, d t klin t b nni
k

oot. Ik

m den n de School to di!“

„Wunnerb r. Ik freu mi.“

Schriev de Wöör.
Grootv dder

Grootmudder

V dder

Mudder

Broder
V dder

Süster

Lees un m
Okke und sien Süster Okka föhrt
Rullschoh.
Okke sien Rullschoh sünd gröön.
Okka ehr Rullschoh sünd geel.
Okke un Okka hebbt en Helm op´n
Kopp.

Okk hett Blomen plückt.
Se hett dree roote Bloomen und
veer eele Blomen in ehrn
Flunken.

l.

W t höört tos men?

1

De Mudder vun miene Mudder

2

Mit miene Frünn speel

3

Miene Mudder m

mi en Book vör.

6

ik eern Footb ll.

kt

is miene Grootmudder.

4

De V dder vun mienen V dder

mit mi Huusop

ven.

5

Mien V dder boot

mit mi en Koken.

6

Mien Grootv dder leest

is mien Grootv dder.

7

Miene Grootmudder b ckt

mit mi en Boomhuus.

Lees und krüüz n.

Leever Okke,

T mmo hett Okke en Breef schreven.

j

ne

T mmo will Okke inl den.

j

ne

Okke hett Geboortsd

j

ne

.

ik schriev di, wiel ik di to mien
Geboortsd

inl den will.

An 20. April, Klock 3, sch ll d t
ene roote Fier even.

De Fier is in Dezember.

j

ne

De Fier is Klock 3.

j

ne

D t ifft Koken und K ffee.

j

ne

T mmo is Okkes Fründ.

j

ne

D t ifft Koken und Tee.

j

ne

Ik würd mi b nni freun, wenn du
k men k nnst.
D t ifft ok Koken und Tee un denn
wüllt wi b nni
spelen.
Dien Fründ T mmo

veele Speele

Lees und m

l den We in.

Okke will sein Fründ T mmo besöken.
M

k en Krink um

T mmos Huus.

t

Seestr

Goornstr

t

t

Blomenstr

l den We in und m

M rktstr

Lütte Str

t

t

Okke lööpt n sien Huus los. He löppt de
Lütte Str
Str

t l n . An Enn vun de Lütte

t böö t Okke rechterh nd f in de

Goornstr

t. He lööpt över de

M

t un n de dree Bööm vörbi.

rkstr

An de Krüüzun böö t he rechterh nd f
in de Blomenstr

t. Glieks op de linke

Siet wohnt T mmo in d t roote Huus.

