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Okkes Leesheft
Oostern

Lees un krüüz n.

Dor sünd cht Blomen n ´n Boom.

j

ne

De Blomen sünd root.

j

ne

De Tulpen sünd "eel.

j

ne

De Tulpen sünd root.

j

ne

In Okkes Korf li""t fief Eier.

j

ne

In Okkes Korf li""t dree Eier.

j

ne

Okke steiht chter den Boom.

j

ne

Okke sein Korf is bruun.

j

ne

Schriev de Wöör.
Tulp

Boom

Boom

Blööt

Oosterei
Korf

Oosterh

s

Lees un m
Nu is dat Fröhjohr.
Maal en grooten Boom.
An den Boom sünd veele Blöten.
De Blöten sünd geel.
Op ene Blööt sitt en Imm.

Okke hett to Oostern veele Eier
nm
M

lt.
l twee Eier.

En Ei is bl u un hett roote Punkte.
En Ei is "eel und hett "rööne
Striepen.
En Ei

l.

W t för en Woort is verkehrt?

In Fröhjohr sin"t de V "els und n de Bööm sünd woller Büx Blöör.
De Tulpen f n"t in F milie Fröhjohr n ut de Eer to komen.
De Strümp Sünn schient und d t m

kt Sp ß woller buten to spelen.

In Winter Fröhjohr fiert wi Oostern und m

De Oosterh

lt Eier n.

s versteckt to Oostern de Eier in Tulp Goorn.

In den Korf li""t Oosterh

s veele bunte Oostereier.

Okke söcht Oostereier in Grootmudder Goorn.

Lees und krüüz n.

Okke söcht Oostereier
Okke söcht Oostereier.

j

ne
D t is Oostersünnd ". Okke is l

D t is Oosterm

nd ".

j

ne

Okke is opre"t.

j

ne

En Ei is ünner den Boom.

j

ne

En Ei is n Tuun.

j

ne

" nz opre"t. Op de Oosterh

s l

dor ween is? G u nimmt sik Okke
en Korf un löppt in Goorn. Toerst
süht he nix. Over w t is dor? Jo,
dor is en Ei ünner den Boom. Okke
söcht wieter. He find twee Eier n
Diek, en Ei n Tuun, dree Eier bi
An Diek sünd veer Eier.

j

ne

Bi de Tulpen sünd söss Eier.

j

ne

En Ei is in de Geesk nn.

j

ne

de Tulpen und en Ei ünner d t
Finster. N nu, w t is denn d t?
Dor is j ok en Ei in de Geesk nn.
D t is j en lusti"et Versteek.

Lees d t Riemel und krüüz n.

De Tulp
In Winter is de Zibbel in de Eer,
in Fröhjohr w rd de Sünn woller mehr.
Denn w

kt de Zibbel l n"s m op

un kummt " nz l n"s m ut de Eer rop.

D t is en Riemel.

j

ne

D t is en Geschicht.

j

ne

D t "eiht um en Tulp.

j

ne

In Winter is de Zibbel in de Eer.

j

ne

In Fröhjohr w rd de Sünn mehr.

j

ne

De Zibbel w

kt op.

j

ne

Se w sst und w sst.

j

ne

Se blöht in Winter.

j

ne

Se w sst un w sst un d nn
bild sik dor een Knosp n.
Eenes D "s is d t denn sowiet
un en wunnerschöne Tulp blöht in de
Fröhjohrstiet.

