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pop-it lezen kern 10, versie 2 

1 2 3 4 5 6 
herfst Mijn zus 

heeft een 

vlinder. 
 

Ze heeft 

een zieke 

vlinder. 
 

Ze stopt de 

zieke vlinder 

onder het 

wol. 

wol De vlo 

danst in een 

warme 

vacht. 
 

Ze danst in 

de warme 

vacht van 

een poes. 
 

De poes is 

van de 

buurvrouw. 

steunen waarom 

kortst zus vlinder spring 

hard tuin zieke danst 

harder op voorstel Lies 

hardst bieb kleintje hint 

kort mist vlo stoep 

korter snoei pauw buurvrouw 

kortst bank draai smeert 

sterk lucht stijgen rijpe 

sterkst schrift onder ergst 
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