
 In het water ligt een gestreepte opblaas bal.
 En ook een klein geel rubberbootje die een peddel mist. 
 Het water is helder lichtblauw en de trap glinsterend zilver.
 Mijn beste vriend(in) springt op de plank. 
 Naast het bad zit een kat met een vlekje om zijn oog. 
 De kat is bang voor water, daarom zit hij lekker achter de palmboom.
 De bladeren zijn groen en de stam bruin.
 Er hangen twee kokosnoten helemaal in de nok onder de bladeren.  
 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 filmpjes te kijken op mijn telefoon.
 Mijn opa zit naast mij terwijl hij de krant leest.
 De bank is groen en er hangt een kleedje over de leuning. 
 Mijn vader zit verstopt achter de bank en kijkt om het hoekje.
 Gaat hij ons laten schrikken?! Het lijkt er wel op!
 Op de grond ligt een vloerkleed en wat speelgoed.
 Er ligt een bal op het kleed, en er naast wat potloden en een boek.
 Boven de bank hangt een mooi schilderij.
 In een gouden lijstje is een giraffe geschilderd.  
 Er hangt ook een klok: het is al bijna kwart voor vijf.
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 De grote bruine hond ligt in zijn hok.
 Het lijkt wel of hij slaapt, maar hij heeft stiekem nog een oogje open.
 Zijn bak met daarin een berg brokken staat voor het hok.
 Naast het hok staat een hele grote eikenboom. 
 In de boom zitten twee paarse vogeltjes vrolijk te fluiten.
 Op het hok van de hond zit er ook nog eentje. Deze is geel.  
 Voor de boom ligt een tennisbal van de hond. 
 Het gras voor het hok is licht groen.
 Het hok is rood, maar heeft een zwart dak met een dakkapel.
 Wat een luxe hok heeft deze hond zeg!
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 De lijst van het bovenste schilderij is knalgroen.
 Er staat een bootje op afgebeeld.
 De rand van het kleinste schilderijtje is paars.
 Er staat een fruitschaal op met appels, bananen en een ananas. 
 De andere twee randen zijn geel. 
 Op de kleinste van de twee staat een koe met bruine vlekken.
 Op de grootste een mooi huis met een rood dak en een schoorsteen.
 De muur achter de schilderijtjes is van baksteen. 
 Helemaal rechts onderin hangt een bordje met de naam van de schilder.
 Ken jij hem of haar toevallig?
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 De vuurtoren met rode strepen staat op een steile klif.
 Naast de steile klif is de oceaan met blauwe en witte golven. 
 Er vaart een zeilboot met een grote vlag in de mast.
 Het zijn piraten! 
 Aan boord ligt een grote berg met goud en diamanten.
 Uit de top van de vuurtoren schijnt licht.  
 De piraten zijn gespot! 
 Een straaljager vliegt er op af om ze weg te jagen.
 Hij is goed te zien doordat de lucht helder blauw is. 
 Er staan maar een paar wolkjes aan de horizon. 
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