
 In het water ligt een bal.
 En een kleine boot. 
 Het water is lichtblauw.
 Ik spring op de plank. 
 Naast het bad zit een kat. 
 De kat is bang voor water!
 De kat zit onder een palmboom.
 De bladeren zijn groen en de stam bruin.  
 Maar wacht eens... wat is dat?!  
 Er zwemt een haai in het bad, help!!  
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 Ik zit in het midden van de bank.
 Opa zit naast mij.
 De bank is groen. 
 Papa zit verstopt achter de bank.
 Hij kijkt om het hoekje. 
 Gaat hij ons laten schrikken?! 
 Op de grond ligt wat speelgoed.
 Een bal, potloden en een knuffel.
 Boven de bank hangt een mooi schilderij.  
 En een klok: het is al vijf uur.
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 De hond ligt in zijn hok.
 Zijn bak met brokken staat voor het hok.
 Naast het hok staat een grote boom. 
 In de boom zitten twee vogels.
 Op het hok zit er ook nog een! 
 Die vogel is geel. 
 Voor de boom ligt een bal.
 Het gras voor het hok is licht groen.
 Het hok is rood.
 Maar het dak is zwart.
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 Een schilderij hangt bovenaan.
 Deze rand is groen.
 Er staat een bootje op.
 Een schilderij hangt onderaan. 
 Deze rand is paars. 
 Er staat een appel op. 
 De andere twee randen zijn geel. 
 Op de kleinste staat een koe.
 Op de grootste een mooi huis. 
 Het huis heeft een rood dak.
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 De vuurtoren staat op een duin.
 Hij heeft rode strepen. 
 Naast het duin is de zee. 
 Er vaart een zeilboot.
 In de mast hangt een vlag. 
 Het zijn piraten! 
 Uit de top van de vuurtoren schijnt licht.  
 Er vliegen twee vogels in de lucht. 
 De lucht is blauw.
 Maar er is wel een wolk. 
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