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‘Let op: we tellen tot één en NIET verder’ is de intrigerende, bijna geheimzinnige mededeling op het
omslag van dit telboek. Wat zouden we dan gaan tellen? Het omslag en de schutbladen staan vol met
heel verschillende afbeeldingen. Op de eerste tekstpagina nodigt de verteller de lezer uit maar
gewoon te doen wat hij zegt, dan komt het wel goed.
We beginnen met één appel, een lekker makkelijk begin. Dan tellen we één olifant om vervolgens op
twee walvissen te stuiten. Hè, twee walvissen? Maar let op, de vraag is hoeveel worstjes we zien. En
inderdaad, bovenop de fontein balanceert een klein worstje. We zijn op het verkeerde been gezet en
gaan nu extra goed opletten. Bij de drie soepkommen moeten we de vliegen in de soep tellen. Dat is
er natuurlijk maar weer één. Op de bladzijde met de eenden gaat het om de eend met de
rolschaatsen en de volgende tekening staat vol met bavianen, slangen, neushoorns en mieren, maar
één giraf. Wat komt er na één? Alweer een grapje om ons in de war te maken. Deze bladzijde staat
vol met allerlei kleine afbeeldingen, maar het is de bedoeling de taart te tellen. Het is deze keer een
zoekplaatje. En dan beginnen we opnieuw met nu een appel met een hap eruit. En bijna laten we ons
weer foppen door de twee goudvissen, maar net op tijd zien we dat een van de twee een bril draagt.
We hebben het goed gedaan en kunnen nu eindelijk de 100 dingen gaan tellen van de schutbladen.
Een tel/zoekboek vol humor dat je op het verkeerde been zet. Ondertussen oefen je enkelvoud en
meervoud, leer je eerst goed kijken voordat je antwoord geeft en heb je ontzettend veel plezier.
Plezier voor zowel jongere als iets oudere kinderen.

