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aandacht

Mevrouw Kloek leert haar kuikentjes  
naar voedsel zoeken. Eén kuikentje heeft weinig aandacht.  
Je moet beter luisteren naar wat moeder zegt, Kleintje Kuiken!

aanbieden bood aan, aangeboden

Meneer Doet-al probeerde zijn driewieler recht te buigen. 
Timmie Bever bood aan hem te helpen.

aankleden kleedde aan, aangekleed

Wiebeltje kleedde zich zelf aan.
Hij trok zijn jasje  
en zijn broek aan.
O, o, wat een manier  
om je aan te kleden!

aarde

De zonnebloem wortelt  
in de aarde. 
Mia Mier zit te zonnebaden 
op de bloem.
De aarde is de wereld 
waarop wij leven.
Jan Appelworm is  
een aardworm.

achter

Ali Kat verstopt zich achter de schutting.
Piep de Muis staat ervoor.
Ali Kat loert naar hem door een gaatje.

achternazitten zat achterna, achternagezeten

Bullie zit Piep achterna.
Zal Bullie hem te pakken krijgen?

ademen ademde, heeft geademd

Nellie Nijlpaard ademt lucht in.
Laat nog wat lucht over  
voor Piep de Muis, Nellie!

allerliefst!

WAF! WAF!
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afdrogen droogde af, afgedroogd

Wiebeltje heeft zijn regenjas aan om droog te blijven. 
kaatje droogt de borden af.

afglijden gleed af, afgegleden

kriebeltje kever glijdt van de glijbaan af.
knap gedaan, kriebeltje.

afkomen kwam af, afgekomen

hie-ha glijdt uit over een bananenschil.
hij zal er wel niet zonder blauwe plekken afkomen.

afkoelen koelde af, afgekoeld

bietels soep was te warm om op te eten.
hij zette de ventilator aan, om de soep af te koelen.

afleveren leverde af, afgeleverd

bokkiebèè levert een pakje af aan Dassie.
er lekt iets uit je pakje, bokkiebèè!

afvegen veegde af, afgeveegd

pompeltje had jam op zijn gezicht.
hij veegde het af aan zijn schone hemd.
jongen toch! Doe dat liever met een servet.

akkoord

Miep denkt dat ze mooier is dan Molly.
Molly is daar niet mee akkoord.
ze denkt dat het niet waar is.

al

pompeltje heeft zijn eten al op.
hij kijkt al uit naar zijn volgende maaltijd.
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auto
Dingo heeft een nieuwe auto, 
een glimmende, rode sportwagen.
kijk nu goed uit, alle andere auto’s!
kijk uit, bussen en vrachtauto’s!
Dingo is een gevaarlijke chauffeur.

taxi

politieauto

racewagen takelwagen

ziekenauto

brandweerauto

bestelauto
tweedeursauto

vuilnisauto

postauto
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jeep 
koplicht

voorruit

bumper
wiel

stuur

achterlicht

band

bus motorfiets

politieagent

verkeerslicht

kiepauto

sportwagen

dubbeldekker
personenauto

scooter

verkeersteken

oplegger

scarry•mijn leuk ABC.indd   11 14/12/10   12:50



12

bakken bakte, gebakken

Moeder beer bakte een cake in de oven. 
ze vergat hem er op tijd uit te halen.
De cake is nu zwart verbrand.

bagage

Als vader beer op reis gaat, 
neemt hij altijd meer dan  
drie koffers mee.
Dat is enorm veel bagage!

bang

De biggetjes zijn bang voor het water. Domme biggetjes! 
Water en zeep zullen jullie echt geen kwaad doen.

bank

Ma krulstaart zet haar geld  
op de bank.
pompeltje bewaart zijn 
spaarcenten in een spaarvarken.

barsten barstte, gebarsten

De badkuip barstte toen nellie erin stapte.
het water stroomt nu door de barst naar de deur toe.

been

Dingo ging eten in een restaurant.
De kelner serveerde hem een been.

beginnen begon, begonnen

hie-ha is begonnen met zaaien.
hij begint juist peentjes te zaaien.
hij had hier veel vroeger mee moeten beginnen.

bravo!
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begrijpen begreep, begrepen

Ma krulstaart geeft een feestje. ze vroeg  
pa krulstaart het huis te versieren met bloemen.
hou op, pA! je hebt het verkeerd begrepen!
Ma zei: bloeMen – en niet: bloeM!

behalve

Alle kuikentjes zingen in koor, behalve één.

beide

kaatje waste haar beide oren.
Wiebeltje waste maar één oor.
vooruit, Wiebeltje, ga vlug het andere oor wassen!

beleefd

Miko zei: ‘hallo, Annie. hoe gaat het met jou?’ 
hij is heel beleefd.
hij is lief en vriendelijk voor iedereen.

benzine

Meneer Doet-al vult de benzinetank met benzine.

beschutten beschutte, beschut

paddy beschut de kuikentjes tegen de regen.

beslissen besliste, beslist

otto octopus eet roomijs. hij kan niet beslissen 
van welke lepel hij het eerst zal eten.

bespatten bespatte, bespat

Dingo reed door een modderplas en bespatte bullie. 
niet fijn voor bullie!

Er zat een 
sneeuwwit vogeltje...

WAF! WAF!

scarry•mijn leuk ABC.indd   13 14/12/10   12:50



16

boerderij

hek

hooizolder

waterpomp

boerenhuis
erf

bijl

houtstapel

waterput

hooivork

wagentje

schoffel

ladder

melkkan
zeis

melkauto
tractor

Boer Hie-Ha werkt op zijn boerderij.
In de verte komt bezoek voor hem aan.

hooibergen

maïsveld

wei

geploegd veld

omheining

landweg

stenen muurmoestuin

schuur

hark

appelboomgaard

beek

scarry•mijn leuk ABC.indd   16 14/12/10   13:41




