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help! weer een mug!
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Draken

help,
een mug!

help, een mug!

ik lig in bed.
ik hoor een mug.
ik sla met mijn hand.
maar hij is heel snel.
pap krijgt de mug ook niet.
en mam ook niet.
dan zit de mug op mijn hand.
ik heb hem!
ik val weer in slaap.
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Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen
van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’.
Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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ik ben moe.
en ik lig in bed.
ik hoor een mug.
dat vind ik naar.

zzzzzzzzz, doet de mug.
hij zoemt vlak bij mijn oor.
ik sla met mijn hand.
au! ik sla hard op mijn oor.
en niet op de mug.
de mug is weg!
mijn oor doet pijn.
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ik lig stil in bed.
ik hoor de mug weer.
hij zoemt om mijn hoofd.
nu zit hij bij mijn wang.
ik geef een tik met mijn hand.
au! ik sla hard op mijn wang.
en niet op de mug.

de mug is weg.
mijn wang doet pijn.
ik ben boos.
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ik ga uit bed.
ik doe een lamp aan.
en nog een lamp.
ik kijk om me heen.

ja, ik zie de mug!
daar zit hij!
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