Dierenjungle (Blad 1)
In de zinnenjungle hebben zich 40 dieren verstopt.
Vind jij ze alle 40? In alle zinnen zitten er twee.
Voorbeeld:
“Ren die rover maar achterna,” riep Koen.  rendier, koe

1. Mijn pa durfde het en schilderde de kamer van Seb okergeel.
2. Die mooie vaartuigen van vroeger konden hevige stormen doorstaan.
3. Ik brei geregeld met rode wol fijne warme truien.
4. Veerle liep met de kom uisnippers langs de gloeiendhete barbecue.
5. Jacob raakte niet uitgepraat over een stom, eeuwenoud kasteel.
6. Probeer iets anders op je boterham, Sterre, dan steeds pasta.
7. Xavi stuurde Eppo e-mails over orkanen en tsunami’s.
8. Dat Cas door dit gedoe sterker wordt, voorspel ik aan iedereen.
9. Als ik uit een ruimteschip val, kom ik dan vanzelf terug op aarde?
10. Bij het huis van de buren gleed een dakpan tergend langzaam richting de goot.
11. Lizzy at pinda’s toen hij vorige week sterren zag vallen.
12. Ivar kent geen andere plekken waar de rommel nog naar toe kan.
13. “Ik leg u aan het infuus,” zei de gespierde arts tegen de patiënt.
14. Heeft je moeder op de veiling een partij geraniums gekocht?
15. Is die jongen op de slee uw zoontje waarover we de hele tijd al praten?
16. Op zondag bak ik kersenvlaai, terwijl ik naar de radio luister.
17. Met een hoog tempo escorteerden ze minister naar de scholen.
18. In juli bellen we zelf voor een tandartsafspraak.
19. Nadat Olav Linde raakte met de bal, werd hij zonder poeha gediskwalificeerd.
20. Noah aait de knuffel die Lev is vergeten.
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Dierenjungle (Blad 2)
In de zinnenjungle hebben zich 40 dieren verstopt.
Vind jij ze alle 40? In alle zinnen zitten er twee.
Voorbeeld:
“Ren die rover maar achterna,” riep Koen.  rendier, koe

1. Feline vond het dol fijn om op de motor mee te mogen rijden.
2. Oh, er tekenen veel meer kinderen prinsessen in gouden koetsen.
3. Hans pint in de winkel waar je niet eens lakens kunt kopen.
4. Door de regenbui liep Guus langs de beslagen winkelruiten.
5. Toen Femke verder keek, zag ze ineens de skippybal liggen.
6. Terwijl Dean freerunde, tekende Sita piramides op haar kamer.
7. Meteen sloeg Ko alarm toen de auto met gierende banden vertrok.
8. Weet jij waarom Oliver zijn rammelaar uit de box heeft gegooid?
9. Kan Arie nog veel andere liedjes spelen op zijn gitaar?
10. Luigi raffelde zijn topo af, maar wist Ierland gelijk aan te wijzen op de kaart.
11. Ze brachten Bianca via een omweg naar school.
12. Je mag een dag noemen waarop Leah Amsterdam kan bezoeken.
13. Aya rende door de Almerelaan naar huis toe.
14. We speelden een spannend spel met een paar dappere ridders.
15. Op het briefje dat toch onder het bed lag, bleek Hoorn te staan.
16. Kan Luuk al fietsen en zijn broertje Roan zijn schoenveters strikken?
17. Gisteren proefde Tom olijven en vroeg Ans of ze er ook wilde.
18. Pa, uw ladder staat nog buiten tegen de dakgoot.
19. Die vage, Italiaanse gast liep haastig naar de pizzeria toe.
20. De glazen schaal met fruit viel kapot op de tegels.
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Dierenjungle (Blad 3)
In de zinnenjungle hebben zich 40 dieren verstopt.
Vind jij ze alle 40? In alle zinnen zitten er twee.
Voorbeeld:
“Ren die rover maar achterna,” riep Koen.  rendier, koe

1. Het is op zee stervensdruk, terwijl het op wal rustig is.
2. Ligt de muskaatrasp echt naast het kruidenrek in de keuken?
3. Ik zal morgen even vragen of Renske ze laat liggen voor jou.
4. Toen ze meester Bram voor de eerste keer zag, was ze meteen verliefd.
5. Voelde jij die drup, Sven? Het gaat regenen en ik weet niet waar de paraplu is!
6. Stotterend zei Elise dat ze koolrabi zonder saus niet lekker vond.
7. Vanaf het vliegveld vloog Valerie naar Curaçao.
8. Weet jij hoeveel bami er nog over is in de pan daar op het aanrecht?
9. Ik kom u gewoon vragen ik een flesje cola mag pakken.
10. Vorige week is Febe vertrokken naar Londen om de Big Ben te zien.
11. Terwijl de storm eeuwig lijkt de duren, begraaft de dief de gestolen spullen.
12. Dirk at een lekker ijsje en Charlotte een reep chocolade.
13. Met de judoka mee lopen tot aan de mat, dat wilde Jasper werkelijk graag.
14. Liv, Oscar en Timme vonden pretpark Tivoli fantastisch!
15. In de voorkamer krijg je van Henk walnoten en een glas limonade.
16. Mijn pa dacht dat het park iets verder rijden was.
17. Vanuit Appelscha appte ik naar Abel, terwijl Amber van de zon genoot.
18. Er gaat geen dag voorbij, dat ik niet aan je denk.
19. Tjibbe ergerde zich aan het kinderachtige gedrag van zijn zusje.
20. Er zit niks op je neus hoor, Niels. Toch krabbelde hij eraan.
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