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1. Wonen 

 

Ik woon in een huis. 
Het huis zit op mijn rug. 
Ik neem het altijd mee. 
Waar woon jij? 
In een huis in een rijtje? 
Dit boek gaat over wonen. 
Over wonen in een flat,  
wonen in een tent,  
wonen in een woonwagen,  
wonen in een huis op palen, 
en wonen in een boomhut. 
Wonen kun je op allerlei 
manieren. 
Je leest het in dit boek. 



2. Ik woon in een rijtje 

 Ik woon in een leuke straat. 
Er staan veel huizen naast elkaar (1). 
Het is een lange rij. 
De huizen zijn allemaal hetzelfde. 
Het zijn allemaal rijtjeshuizen (2). 
Aan twee kanten heb ik buren. 
We hebben een kleine voor- en achtertuin. 
Achter in de tuin is een kleine schuur. 
Er staat van alles in. 
Ook mijn fiets. Ik zet mijn fiets 

in de schuur. 

Hier slaap ik! 



3. Ik woon heel hoog 

 Ik woon in een hoog gebouw. 
Je noemt het een flat (zeg: flet) (1). 
Het zijn allemaal huizen op en naast elkaar. 
De flat staat in de stad. 
Ik heb buren naast me. En ook buren boven 
en onder. 
Met de lift ga ik omhoog (2). 
Ik druk op knopje nummer 7. 
Ik hoef  niet met een trap. 
Ik woon op de zevende verdieping ((3). 
Je kunt lekker ver kijken (4). 
We hebben geen tuin, maar wel een balkon. 

Hier woon ik. 

Het uizicht vanaf 
het balkon. 

Ik druk op 
nummer 7. 



4. Wij wonen in een tehuis 

 Wij zijn oud. 
Een ander woord voor oud is bejaard. 
Wij wonen in een tehuis. 
Het is een tehuis voor bejaarden: een 
bejaardentehuis (1). 
We hebben een eigen kamer. 
In het tehuis worden we verzorgd. 
We krijgen te eten in de eetzaal (2). 
We doen er ook spelletjes. 
Of  praten met andere bejaarden. 
Het is leuk als onze kinderen (3) en 
kleinkinderen (4) op bezoek komen. 

We hebben een 
kamer met balkon. 

Hebben jullie zin in 
een spelletje. 



 

5. Ik woon in een tent 

Ik woon in een tent. 
Samen met mijn vader, moeder en zusje. 
Er zijn veel meer tenten. 
We leven in een grote groep. 
Die groep heet een stam. 
We trekken met onze dieren door de 
woestijn. 
Het is er droog en warm. 
We nemen de tent mee. 
We stoppen en zetten de tent weer op. 
Het is zo klaar.  
Een tent is handig als je veel reist. 

Dit is mijn bed! 

Samen met mijn moeder 
op de dromedaris. 



6. Ik woon op palen 

 Mijn huis staat vlak bij een rivier. 
Soms regent het heel veel. 
Het water in de rivier komt steeds hoger. 
Oei, wat wordt het water hoog. 
Wat fijn, mijn huis staat op palen. 
Het is een paalwoning. 
Zo wordt ons huis niet nat. 
Wonen bij de rivier is fijn. 
We vangen er vissen. 
Er is geen weg. 
De enige weg is het water. 
Met onze boot gaan we naar de markt. 

In deze paalwoning 
woon ik met mijn 
vader en moeder. 

We gaan naar de 
markt met de boot! 



7. Ik woon in een sneeuwhut 

 
Ik woon in een koude streek. 
Het vriest er hard. 
Soms bouwen we een sneeuwhut. 
Het is een iglo. 
Het is al laat en donker. 
Te laat om nog naar ons huis te gaan. 
Mijn vader bouwt de iglo. 
Het is er best warm en knus. 
De volgende dag reizen we naar huis. 
De honden voor de slee brengen ons thuis. 
 

Binnen is het 
lekker warm! 

We gaan weer naar huis. 



8. Ik woon in een hut 

 In deze hut woon ik. 
Ik woon in een land in Afrika. 
Ik woon er in een hut van stro en riet. 
De hutten staan in een klein dorp. 
Om het dorp staat een schutting. 
Zo zijn we met onze dieren veilig. 
Er kunnen geen wilde dieren binnen. 
De hut heeft geen kamers. 
Er zijn geen bedden. 
We slapen op een mat op de grond. 

Jammer, we 
kunnen niet 
naar binnen. 

Dit is  mijn bed. 
Het is een mat. 



9. Ik woon in een boom 

 Ik woon in het oerwoud. 
Het staat vol met hoge bomen. 
Hoog in de boom staat mijn huis. 
Het is mijn boomhuis. 
Daar ben ik met mijn familie veilig. 
Wilde dieren kunnen er niet komen. 
Het is wel een hele klim. 
De trap is lang, smal en steil. 
Ik jaag in het oerwoud. 
De hond helpt me bij het vinden van 
een dier. 

Hoe vind je 
mijn hut? 

De hond gaat 
ook mee. 



10. Ik woon op wielen 

 Ik werk in het circus. 
In het circus werken veel mensen. 
We reizen van stad naar stad. 
Daarom hebben we een huis op wielen. 
Het is een woonwagen. 
Binnen is het knus en gezellig. 
We zetten steeds opnieuw de tent op. 
De woonwagens staan om de tent heen. 
We geven één of  meer optredens. 
Dan reizen we veer verder. 

Dit is mijn 
woonwagen. 



11. Ik woon op het water 

 Ik woon op het water. 
Een boot is mijn huis. 
Het is een woonboot. 
Over de loopplank kom je aan boord. 
Buiten staan mijn plantjes. 
Binnen is mijn slaapkamer, mijn douche (zeg: 
does) en ook mijn keuken. 
Wonen op een boot is gezellig. 
Bij storm schommelt de boot. 
Zo val je lekker in slaap. 
Mijn woonboot vaart af  en toe. 
Maar meestal ligt de boot aan de wal. 

Ik ben onder 
de douche. 
Lekker, zeg! 



12. Filmpje 

 

Huisje Boompje Beestje 

Zo woon ik 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-

beestje-zo-woon-ik/#q=wonen 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=wonen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=wonen






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woning 

http://nl.wikipedia.org/wiki/huis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/paalwoning 

http://nl.wikipedia.org/wiki/flat 

http://nl.wikipedia.org/wiki/iglo 

http://nl.wikipedia.org/wiki/woonboot 

http://nl.wikipedia.org/wiki/nomaden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/eskimo 
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