


‘‘kip en het paas-ei”
geschreven en getekend
 door PetraLouise Muris.

Voorlees-verhaal voor de kleintjes 
vanaf 3 jaar.

zelf lezen: 6 jaar/ 7 jaar .

Let op mama’s en papa’s, opa’s en oma’s en anderen! 
Alle geschreven en geïllustreerde gratis kinderboeken van
deze auteur hebben het alleenrecht via de kindvriendelijke
site kinderboek-online.nl en via mijn site petralouisemuris.nl
te worden uitgegeven.  
Geen  van mijn werken mag via uw sites, nieuwsgroepen,
p2p netwerken en torrents op te halen zijn. 
Waarom  ergens  lidmaatschap  betalen  als  deze  werken
gratis zijn? Zie de voorwaarden op kinderboek-online.nl    
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kip  legt  een  ei .  
het  is  geen  paas - ei .
het  ei  is  nog  wit .
het  ei  moet  een  kleur .
wie  kleurt  mijn  ei ?

daar  is  muis  
en  daar  is  haas .  
haas  heeft  een  em - mer .
een  em - mer  vol  verf .

ik  wil  verf  op  mijn  ei,  roept  kip .
mijn  ei  is  nog wit .
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ik  wil  een  paas  - ei ,
verf  mijn  ei  muis .

mijn  ei  moet  een  kleur .
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muis  verft  het  ei .
en  haas  draagt  de  em - mer .
kip  kijkt  toe .
is  mijn  ei  al  klaar ?
dit  ei  is  groen .
het  is  nog  niet  af . 
ik  wil  nog  een  kleur.

haas  loopt  weg . 
hij  haalt  meer  verf . 
en  muis  maakt  een  streep .
Een  lijn  op  het  ei .
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kip  is  boos .  
dit  ei  is  niet  af  muis .
ik  wil  ook  geel ,  rood  en  paars .
haas  haalt  weer  verf .
muis  verft  en  verft .

kip  is  blij . 
het  ei  is  af .
dit  ei  is  van  mij .
mijn  ei  is  een  leuk  paas - ei .
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mijn  ei  is  groen  en  geel .
het  ei  is  ook  rood  en  paars . 
ik  ben  blij  met  mijn  ei .

kip  legt  het  ei  in  haar  nest .
zij  zit  op  het  ei .
zij  wacht . 
zij  wacht  tot  het  ei  kraakt . 

tik,  tik,  krak ,  piep,  piep .
daar  is  mijn  kui - ken ,
roept  kip  blij . 
ik  heb  een  paas - kui - ken !
wat  is  het  lief !
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