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Bruine beren babbelen 





16 kleurige Tongbrekers 
om te zien, om te horen, om te zingen, om te spreken, om te lezen, 
om te luisteren... om je fantasie te prikkelen!

Leer over de namen van kleuren terwijl je kijkt naar de mooie plaatjes 
en vrolijk wordt van de grappige zinnen die je tong laten struikelen.
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Bij stress strooit Stijn stofgouden 
stro in de straat.

stofgoud



kersrood

Kirsten Kersten afkomstig uit Castricum 
koestert een kersrode kip.

Bij stress strooit Stijn stofgouden 
stro in de straat.



bruin

Bruine beren babbelen 
boeiend buiten bij de bruine brug.
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mosgroen

‘s Morgens maakt mijn moeder 
mosgroene muffins voor mij.

Bruine beren babbelen 
boeiend buiten bij de bruine brug.



steenrood

Een stier stond te staren 
naar een steenrode ster.



Een stier stond te staren 
naar een steenrode ster.

zwart

Een zwarte zwaan zwaait 
naar een zwevende zwaluw. 



pimpelpaars

Pieter Peper parkeerde een 
pimpelpaarse poedel.



violet

Violette Vet uit Vinkeveen 
vond een violette viool.



bleekblauw

Bleekblauwe bloemen blijven 
bloeien in Bladel.



Bleekblauwe bloemen blijven 
bloeien in Bladel.

donkerblauw

Dieter Dotter doezelt 
op een donkerblauwe deken.



Zondags zwabbert zwager Zep 
zijn zilveren zingende zaag. 

zilver



Zondags zwabbert zwager Zep 
zijn zilveren zingende zaag. 

geel

Een gele gans uit Ganzengat 
ging heel gauw naar Geelbroek.



flamingoroze

Vrijdags fietst Frits door Vries op 
een flamingoroze fiets. 



vriesblauw

Fred van Vroom vreet 
vriesblauwe vruchten.



donkerrood

Een dwaze donkerrode draak 
danst in de duinen.
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knalgeel

Een knaagdier knabbelde 
aan een knalgele knol.
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Met dank aan



muziekale tongbrekers
voor oefenen en meezingen

Bruine beren babbelen 



Laat je tong struikelen en ontdek kleur met deze 
muzikale tongbrekers van Droomwevers!

16 tong brekende zinnen en hun fantasierijke illustraties nemen je mee 
op reis door een wereld van woorden, kleuren en muziek.  
Droomwevers’ boeken laten kinderen tegelijkertijd kunst, muziek, taal en 
kleur verkennen. Kijk, verwonder, lach, struikel, oefen en fantaseer mee? 

Leuk voor kinderen; handig voor leraren, stem
therapeuten, pedagogen, logopedisten, ouders  
en andere geïnteresseerden in taal en spraak.
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Kleurige Tongbrekers16om te zien, om te horen
om te zingen, om te spreken
om te lezen, om te luisteren...
om je fantasie te prikkelen!


