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Telkens als Gertje net wil gaan eten, 
komen er nieuwe dieren binnen die ook 
hun buik willen vullen. Met twee kippen 
erbij hebben ze er elk nog vijf vijf. Gertje 
blijft alles eerlijk verdelen, totdat elk dier 
maar één één graankorrel heeft. Zo weinig 
lekker eten, denkt Gertje treurig. En... er 
klinken alweer voetstappen. Komt daar 
nog iemand aan?

Elke keer als het graan opnieuw is verdeeld, tel je de graankorrels op  
de bordjes. En telkens is ergens in de schuur dat getal verstopt. 

Zo oefen je spelenderwijs met tellen tot twintig en leer je net zo goed 
delen als Gertje!

Gertje Gans vindt twintigtwintig graankorrels 
in de schuur. Mmm, ze zijn glanzend en 
goudgeel. En wat zijn het er lekker veel! 
Maar dan komt de haan en hij heeft ook 
veel trek. Ze verdelen de graankorrels. 
Allebei hebben ze er nu tien tien.
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Heel vroeg in de ochtend 

op de boerderij van Jans,

is er al iemand wakker. 

Het is Gertje Gans.

Gertje heeft honger, 

het rommelt in zijn maag.

Hij scharrelt rond op zoek naar graan, 

want dat eet hij graag.



Gertje scharrelt bij de varkens, 

hij scharrelt bij de haan,

hij kijkt ook bij de koeien, 

maar nergens vindt hij graan.

Dan komt hij bij de boerenschuur, 

de deur staat op een kier.

Misschien, denkt Gertje hoopvol, 

ligt het graan wel hier.



En ja, daar liggen korrels, 

glanzend en goudgeel.

Het is heel lekker graan en 

o, wow wat is het veel!

Gertje wil net eens goed 

aan het smullen gaan, 

als hij schrikt van het gekukel 

van de grote haan.
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