
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Plattsnack  Pl�ttsn�ck 2 

 Lees mit! 

Okkes Leesheft 

Deerten in Huus 

Lees un krüüz �n. 

 Dit Book höört_______________ to. 

 

Susi und ehr Mudder hebbt inköfft. � j� � ne 

Se hebbt S�ken för en K�tt köfft. � j� � ne 

Se hebbt en Fodern�pf köfft. � j� � ne 

De Fodern�pf is &röön. � j� � ne 

Se hebbt ene Muus köfft. � j� � ne 

D�t K�ttenklo is &röön. � j� � ne 

Se hebbt Wull köfft. � j� � ne 

De Wull is vi&elett. � j� � ne 

 

De ne ´e K�tt 

Susi un ehr Mudder hebbt S�ken för 

Susi ehr ne ´e K�tt köfft.  

En Boom to´n Sl�pen und Speelen, en 

Fodern�pf, en K�ttenklo un Wull to´n 

Spelen. Susi freut sik �l b�nni& op ehr 

K�tt. 
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K�tt Hund 

H��s 

Meerswien 

H�mster V�&el 

D�t is de K�tt Mimi. 

Mimi sitt op en Sof�. 

D�t Sof� is bl�u. 

Vör d�t Sof� steiht ein Disch. 

De Disch is bruun. 

Op den Disch steiht ene T�ss. 

Schriev de Wöör. 

Hund 

Lees un m��l. 

 

D�t is Bruno. 

Bruno sitt buten vör d�t Huus. 

He p�sst op. 

Op de linke Siet vun d�t Huus steiht 

dree Bööm. 

De Sünn schient. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

W�t för en Woort is verkehrt? 

De K�tt Kleed�sch löppt �chter ene Muus �chterr�n. 

 

K�tten hebbt veer Been. � j� � ne 

K�tten hebbt Snuurboorthoor. � j� � ne 

De Kl�uen vun de K�tt sünd sch�rp. � j� � ne 

De Kl�uen bruukt de K�tt to´n schrieven. � j� � ne 

K�tten sünd flinke Deerten. � j� � ne 

K�tten köönt &oot m�len. � j� � ne 

K�tten köönt &oot hören. � j� � ne 

K�tten köönt in düstern nix sehn. � j� � ne 

 

Lees und krüüz �n. 

De K�tt 

K�tten hebbt en runden Kopp, 

veer Been, twee Ohren un Oo&en, 

en l�n&en Steert und 

Snurrboorthoor. Ehr Fell ist 

meisttiet week. An de Poten hett 

de K�tt sch�rpe Kl�uen. De brukkt 

se to ´n kleddern und um Müüs to 

f�n&en. 

K�tten sünd flinke Deerten. Se 

köönt &oot kleddern und &oot 

hören un sehn. En K�tt k�nn ok 

noch w�t sehn, wenn d�t �l 

düüster is. 

Tom m��kt &röön en Sp�zeer&�n& mit sien Hund Bello. 

De V�&el sitt boben op en Büx Boom. 

D�t Meerswien drinkt Wust W�ter ut en Drinkbuddel. 

De lütte H��s hoppelt över de &rööne Wulk Wisch. 

M�x köfft Foder Fohrr�d för sien H�mster Fiete. 

To´n Geboortsd�& Geschenk hett Timo en Meerswien kre&en. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees und krüüz �n. 

 

 

Dor is en Knoken. � j� � ne 

Dor is en Hundebett. � j� � ne 

Dor is ene Büst. � j� � ne 

Dor is Hundefoder in en N�pf. � j� � ne 

D�t H�lsb�nd is bl�u. � j� � ne 

De Böst is &röön. � j� � ne 

De N�pf is root. � j� � ne 

Dor sünd �cht S�ken op d�t Bild. � j� � ne 

 

M��l en Hund. 


