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Uitvindingen | Dieren

jop is in de zaak van lif.
het gaat van tik, tik, tik.
en zaag, zaag, zaag.

 wat maak je, lif?
 is de bol nog niet af?

 de bol is wel af.
 maar ik mis nog wat.
 dat maak ik.
 aan de bol.
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AVI-start
♦

de klas van mees bok. pas op, big! 
de klas van mees bok. haas in de put

de klas van mees bok. pup gaat te ver
de klas van mees bok. lam, je bent top! 
de klas van mees bok. de hut van das

♦

de bol van lif. vuur in het bos
de bol van lif. een vis aan wal
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 we gaan er op af!
 kom jop, in de bol.
 we gaan naar zee.
 kit, geef je de bol een zet?

daar gaat de bol al.
de bol loopt op zon.
de zon is fel.
de bol gaat rap naar zee.

daar is kit.

 puf, puf.
 kom mee, lif en jop!  

 wat is er, kit?

 kom rap!
 er is een vis in zee.
 of nee…
 de vis ligt op de wal.
 de vis zit in een net.
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lam loopt de zee in.
lam gaat naar de vis.
met een lap in haar poot.
de lap maakt ze nat.
de lap gaat op de vis.

het is vol op de wal.
vos is er.
haas en mol ook.
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 oo, wat naar. 
 waar is dat net van?

 van een boot. 
 er is veel in zee.
 daar ligt een ton.
 en daar is een zak.
 de zee is vies.

de vis zit in de val.
de vis zit in een net.
met haar kop en vin.


