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46

week 1thema 2

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord op.

1 Robin reist met de trein.
 Doe het zo: ¡ reist
2 Sander klimt op de bank.
3 De wind speelt met de oortjes van Knor.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Wat doen ze?
Vul de zin aan.
Kleur het werkwoord groen.
Kies uit:  

   springt        zwemt     

  vaart      vist      ligt    

1 Eva …
 Doe het zo: ¡ Eva vaart.
2 Papa …
3 Boris …
4 Kiki …
5 Jelle …

Eva

Papa
Kiki

Jelle

Boris

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een werkwoord is.
Je leert hoe je een werkwoord in een zin 
kunt vinden.

Dit moet je weten
Een werkwoord zegt wat een mens, dier 
of ding doet.

Jan valt op straat.
De bal rolt over het plein.
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week 1thema 2

Eerst proberen
Maak groepjes van drie woorden:
lidwoord, bijvoeglijk naamwoord,
zelfstandig naamwoord

1 Robin is een ... jongen
 Doe het zo: ¡ een lieve jongen
2 Sander draagt de ... rugzak
3 Mama schreef een ... brief

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Maak groepjes van drie woorden.

1 zon  een  warme
 Doe het zo: ¡ een warme zon
2 gele het zand
3 zee  koele  de
4 de lucht blauwe
5 mooie  dag een

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je groepjes van drie woorden maakt: 
een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een 
zelfstandig naamwoord.

Dit moet je weten
Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe iets
eruitziet of wat je er van vindt.

de  witte broek
een lieve mama
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week 2thema 2

Eerst proberen
Maak er zinnen van.
Schrijf het laatste woord en een punt op.

1 De zee is wild er zijn hoge golven
 Doe het zo: ¡ wild. golven.
2 Ik graaf in het zand met papa bouw ik een kasteel
3  Mama slaapt op het strand straks wordt ze nat

de zee komt eraan

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Welke zin is goed?
Doe het zo: ¡b

2w 222222222wwwwwwwww1
a De reis duurt lang
b De reis duurt lang.
c De reis.duurt lang

2w 222222222wwwwwwwww2
a Het strand is warm en groot 
b Het strand.is warm. en groot.
c Het strand is warm en groot.

2w 222222222wwwwwwww3
a In de verte vaart een boot.
b In de verte vaart.een boot.
c In de verte vaart een boot….

2w 222222222wwwwwwwww4
a Mama ligt.lekker te soezen.
b Mama ligt lekker te soezen
c Mama ligt lekker te soezen.

2w 222222222wwwwwwwww5
a Tarik en zijn neef zwemmen in zee
b Tarik en zijn neef zwemmen in zee.
c Tarik en zijn neef zwemmen.in zee.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat een punt bij de zin hoort.

Dit moet je weten
Aan het eind van de zin staat altijd een punt.
Aan de punt kun je zien waar de zin ophoudt.

De jongen is blij. Hij gaat op reis met zijn vriend.
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week 2thema 2

Eerst proberen
Schrijf het verkleinwoord op.

1 Mama schrijft de brief.
 Mama schrijft het …
 Doe het zo: ¡ het briefje.
2 In de rugzak zit de trui.
 In de rugzak zit het …
3 Knor zit bij het raam.
 Knor zit bij het …

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Los de puzzel op.
Schrijf het verkleinwoord op.
Zet een streep onder je, pje of tje.

1 Ik ga op reis met mijn + je      
 Doe het zo: ¡ tasje

2 Ik zit in een + tje  4   Ik vang vast een + je

3 In mijn tas zit een         + je  5   De vis zwemt voor het + pje

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een verkleinwoord is.
Je leert hoe je een verkleinwoord maakt.

Dit moet je weten
Een verkleinwoord is een woord met iets erachter:
vis + je = visje
boom + pje = boompje
deur + tje = deurtje
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