HET WERKWOORD

rood

pauken

lichtblauw

gong

donkergroen

klokkenspel

lichtgeel

treinfluit of dubbelfluit

donkerblauw

cymbaal

Het werkwoord zegt ons wat we doen
Of wat we zijn of wat er is.
Je hebt het dus ook steeds vandoen,
In elke zin vind je het gewis.

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD

Het zelfstandig naamwoord geeft
Een naam aan alles wat bestaat,
Aan mensen, dieren, al wat leeft,
Wat eeuwig is en wat vergaat.

HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

Het bijvoeglijk naamwoord is zo'n woord
Dat steeds toch bij iets anders hoort.
Het zegt hoe alles werkelijk is,
Of hoe wij vinden dat het is.

HET LIDWOORD

Als lidwoord zijn wij slechts gedrieën,
Bij het naamwoord kan je ons dikwijls zien.
Een, de, het is onze naam,
En daarmee is het dus gedaan.

HET VOORNAAMWOORD

Het voornaamwoord zegt kort en klaar
Om wie of wat het gaat.
En is het naamwoord eens niet daar,
Het voornaamwoord er dan wel staat.

HET TELWOORD

lichtgroen

koebel

oranje

cabasa (ronde trom met
ketting)

roze

woodblock

paars

agogo

Het telwoord, zegt het woord toch al,
Dat dient wel om te tellen.
Het vormt met letters elk getal,
Hoeveel er is zal 't ons vertellen.

HET BIJWOORD

Het bijwoord zegt hoe da' 'k het doe,
Of waar of ook wel eens wanneer.
Soms voeg ik het ook zomaar toe,
Ik zet het hier en daar maar neer.

HET VOEGWOORD

Het voegwoord voegt de woorden
Tot rijen aan elkaar,
Of bindt als vastgesnoerde koorden
De zinnen aan elkaar.

HET VOORZETSEL

't Voorzetsel wordt steeds voorgezet
Wanneer ik wil vertellen waar dat iets of iemand is.
Is het in, is het uit, is het op gezet?
Dank zij mij vind je waar het is.

HET TUSSENWERPSEL

Het tussenwerpsel is een woord
Dat je voortdurend hoort.
Da kind'ren kennen het heel snel,
Maar 't klinkt niet altijd even wel.

bruin

vibra slap

