
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Plattsnack  Pl�ttsn�ck 2 

 Lees mit! 

Okkes Leesheft 

Okke op Reisen 

Lees un krüüz �n. 

 Dit Book höört_______________ to. 

 

Susi föhrt in Winter w�nnern. � j� � ne 

Mimi föhrt n� Cuxhoben. � j� � ne 

Susi weet nich, ob se kleddern )eiht. � j� � ne 

Susi föhrt ok n� Cuxhoben. � j� � ne 

Mimi freut sik op den Url�ub. � j� � ne 

Mimi freut sik nich op den Url�ub. � j� � ne 

Mimi will ene W�ttw�nnerun) m�ken. � j� � ne 

Susi will ok ene in W�tt w�nnern. � j� � ne 

 

Susi un ehr Fründin Mimi sn�ckt över 

ehre Ferien. 

Susi: „Miene Öllern hebbt )üster 

vertellt, d�t wi in Sommer 

w�nnern föhrt.“ 

Mimi: „D�t klin)t jo )oot. Kleddert ji 

d�nn ok op en )rooten B�r).“ 

Susi: „D�t weet ik nich. Weest du 

�l w�t ji m��kt?“ 

Mimi: „J�,wi föhrt n� Cuxhoben �n 

de Nordsee. Dor freu ik mi �l 

op. Denn k�nn ik woller ene 

W�ttw�nnerun) m�ken.“ 

Susi: „Oh, d�t will ik ok m�l m�ken. 

Ik fr��) miene Öllern m�l, op 

wi villeicht ok m�l n� 

Cuxhoben fohren köönt.“ 
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Fle)er B�r) 

Eil�nd 

St�dt 

Schipp Iesenb�hn 

Okke is w�nnern.  

He löppt op en W�nnerwe). 

An den W�nnerwe) steiht veele 

Bloomen. 

Achter em is en )roten B�r). 

Oben op den B�r) li))t Snee. 

 

Schriev de Wöör. 

St�dt 

Lees un m��l. 

 

Okke m��kt Url�ub op ene Insel. 

D� Insel is teemlich lütt. 

Op de Insel st�ht dree P�lmen. 

Okke hett ene Sünnbrill und en )eelen 

Sünnhoot op. 

De Sünn schient �n Himmel. 

D�t Meer is bl�u. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

W�t för en Woort is verkehrt? 

Tom )eiht mit sein Fründ Ole �n den Sommer Str�nd. 

 

Ebbe un Floot hett mit den Mond to doon. � j� � ne 

De Mond treckt d�t W�ter �n �s en M�)net. � j� � ne 

De Eer dreiht sik um den Mond. � j� � ne 

Wenn d�t W�ter dor is, nöömt wi d�t Flood. � j� � ne 

Wenn d�t W�ter we) is, nöömt wi d�t Ebb. � j� � ne 

Bi Ebb könnt wi swimmen. � j� � ne 

Bi Flood könnt wi en W�ttw�nnerun) m�ken. � j� � ne 

D�t W�ter kummt n� söss Stünnen woller. � j� � ne 

 

Lees und krüüz �n. 

Ebb un Flood 

Wenn du �l m�l Url�ub �n de Nordsee 

m��kt hest, weest du bestimmt d�t d�t 

so utsüht �ls wenn d�t W�ter 

verswinnen deit. D�t hett mit den Mond 

to doon. De Mond treckt d�t W�ter �s en 

)rooten M�)net �n. Un wiel  de Mond sik 

üm de Eer dreht, löppt em d�t W�ter 

�chterr�n. M�nni)m�l is d�t W�ter dor 

un wi könnt swimmen. D�t nöönmt wi 

Flood. Denn treckt de Mond d�t W�ter 

mit sik bit d�t n� söss Stünnen nich mehr 

dor is. D�t nennt wie Ebb. Nu könnt wi in 

d�t W�tt w�nnern. Over Vorsicht! D�t 

W�ter kummt n� söss Stünnen woller. 

 

An Str�nd k�nnst du veele Mütz Muscheln finnen. 

Susi kleddert )�nz �lleen op en )roten Büx B�r). 

Mit den F�rv Fle)er flee)t veele Lüüd in den Url�ub. 

De Iesenb�hn föhrt op Strümp Schienen. 

To en Eil�nd k�nnst du mit en St�dt Schipp fohren. 

Veele Lüüd föhrt mit d�t Auto in den Ünnerricht Url�ub. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees und krüüz �n. 

 

 

De Fle)er is )röön. � j� � ne 

D�t Auto föhrt op de Str��t. � j� � ne 

Op de Insel steiht en P�lm. � j� � ne 

D�t Schipp hett en Schosteen. � j� � ne 

D�t Fohrr�d is )eel. � j� � ne 

D�t Huus in de Mitt is )eel. � j� � ne 

De Bus is bruun. � j� � ne 

De Iesenb�hn is )röön. � j� � ne 

 


