
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Plattsnack  Pl�ttsn�ck 2 

 Lees mit! 

Okkes Leesheft  

Weer un Johrestieten 

Lees un krüüz �n. 

 Dit Book höört_______________ to. 

W�t, w�t, w�t? 

W�t, w�t, w�t? 

Worüm is d�t so n�tt? 

Oh, is �l kloor, 

de Re$en is dor. 

W�t, w�t, w�t? 

Worüm is d�t so n�tt? 

Oh, is �l kloor, 

de Snee is dor. 

W�t, w�t, w�t? 

Worüm is d�t so n�tt? 

Oh, is �l kloor, 

d�t Gewidder is dor. 

W�t, w�t, w�t? 

Worüm is d�t nich mehr n�tt? 

Oh, is �l kloor, 

de Sünn is dor. 

 

D�t $eiht um d�t Weer. � j� � ne 

Toerst is d�t n�tt. � j� � ne 

D�t $ifft Re$en. � j� � ne 

D�t $ifft Snee. � j� � ne 

D�t $ifft Gewidder. � j� � ne 

An Enn is d�t n�tt. � j� � ne 

An Enn is de Sünn dor. � j� � ne 

An Enn sünd dor Wulken. � j� � ne 
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Speel Footb�ll 

Koorten 

Re$en 

Korfb�ll Tennis 

Dat regent.  

An Himmel sünd dicke Regenwulken. 

Okke hett to ´n Glück en Regenschirm. 

Okkes Regenschirm is geel un root. 

Op den Weg sünd al dree Pütten. 

Schriev de Wöör. 

Sünn 

Lees un m��l 

 

Dat sneet.  

An Himmel sünd dicke Sneewulken. 

Okke hett en Mütz op sien Kopp.  

Okke boot en Sneeman. 

De Sneemann hett ok ene Mütz op.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

W�t höört tos�men? 

De Sünn 1 Re$en. 6 

Ut de Re$enwulken 2 weiht dull. 

Ut de Sneewulken 3 schient. 

De Wind 4 re$ent d�t. 

Bi ´n Gewitter 5 blitzt und dunnert d�t. 

In H�rvst $ifft d�t veel 6 f�llt Snee. 

In Sommer schient 7 f�ken de Sünn. 

 

Okke is buten. � j� � ne 

Okke is binnen. � j� � ne 

Okke hett en Re$enschirm. � j� � ne 

Okkes Re$enschirm is bl�u. � j� � ne 

Okkes Re$enschirm is root. � j� � ne 

De Sünn schient. � j� � ne 

D�t re$ent. � j� � ne 

D�t $ewiddert. � j� � ne 

 

Lees und krüüz �n. 

M��l een Gewidder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W�t höört tohoop? 

1 2 3 4 

De Sünn schient  

meist de $�nze Tiet. D�t is teemlich 

w�rm und du k�nnst b�den $�hn un 

Ies eten. 

 

Oft weiht de Wind un du  

k�nnst Dr�ken stei$en l�ten. De 

Blöör f�llt vun de Bööm. 

 

D�t is teemlich koolt. Oft  

sneet d�t und du k�nnst Sleden 

f�hren und en Sneem�nn boon. 

1 

Endlich kummt de Sünn woller  

ruut. De V�$els sin$t und de Immen 

de Butterliekers flee$t umher.  

 


