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Vandaag V ing Vader Vijfenv ijftig Vaalgroene Vissen in Velp. 
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WITTE WORMEN WUIVEN NAAR EE
N WOLLIGE WINTERSE WOLK

R ik Rups Roddelt met een Rookzwarte Roek.

Peggy Peet uit Paddepoel 
praat met haar prachtige paarse poes



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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De B ezige Bij Begroet de B ronzen Beer in het B os.
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R ik Rups Roddelt met een Rookzwarte Roek.
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muziekale tongbrekers
voor oefenen en meezingen
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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!


