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taal verkennen | thema 3 | les 2

thema 

les 2

week 1

80

Eerst proberen
Schrijf de woorden op.
Kleur de klinkers groen.
Kleur de medeklinkers blauw.

1 kust
 Doe het zo: ¡ k u st
2 duinen
3 vuurtoren

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Lees elk woord zacht voor jezelf.
Welke klinker hoor je?
Schrijf het woord en de klinker op.

1 kruk
 Doe het zo: ¡ kruk – u
2 klok
3 lat
4 luik
5 raam

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat klinkers zijn.
Je leert wat medeklinkers zijn.

Dit moet je weten
Er zijn klinkers  en medeklinkers.

klinkers
a, e, i, o, u, aa, ee, oo, uu, ie, oe, eu, ui, ei, ij, 
au, ou

medeklinkers
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z
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taal verkennen | thema 3 | les 4

thema week 1

les 

82

Eerst proberen
Schrijf het bijvoeglijk naamwoord op.

1 De klas heeft nu … muren.
 Doe het zo: ¡ gele
2 En een … deur.
3 Wat een … boel!

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Schrijf het bijvoeglijk naamwoord op.

1 Sam krijgt een nieuwe kamer.
 Doe het zo: ¡ nieuwe
2 De kamer krijgt groene muren.
3 Het ruikt naar verse verf.
4 Zijn oude bed komt erin.
5 Dat is een mooi bed.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert waar het bijvoeglijk naamwoord 
staat in een zin.
Je leert wat je met een bijvoeglijk naamwoord 
kunt doen.

Weet je nog?
Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe iets 
eruitziet of wat je er van vindt.

de gekke, rode stoel
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thema week 2
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88

Eerst proberen
Schrijf het werkwoord en de zelfstandige 
naamwoorden op.

1 Haar been zit in het gips.
 Doe het zo: ¡ zit 
  been, gips

2 Ze zien een man met een hond.
3 De klas rent naar het plein.

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Kijk naar de plaatjes.
Welk werkwoord hoort erbij?
Kies uit:

  knipt      knort      verft  

       tikt               boort        

Doe het zo: ¡ De schaar knipt.

2 De boor … 1 De schaar … 3 De kwast … 33 DDDeeee

5 De klok … 4 Het varken … 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat in een zin minstens twee 
soorten woorden staan: een werkwoord 
en een zelfstandig naamwoord.

Dit moet je weten
In een zin staat één werkwoord.
In een zin staan vaak meer zelfstandige 
naamwoorden.

Juf loopt met twee paarse krukken.
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Eerst proberen
Schrijf de samenstelling op.
Zet een streep onder het werkwoord.

1 Ik zit in een roeiboot.
 Doe het zo: ¡ een roeiboot
2 Ik ga door een draaideur naar binnen.
3 In mijn slaapkamer staat een bed.

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Schrijf de samenstelling op.

1 Mijn broertje loopt met zijn loop + kar.
 Doe het zo: ¡ loopkar
2 Ik meet met mijn meet + lint.

3 Ik eet in de eet + kamer.

4 Ik lees met mijn lees + lamp.

5 Ik zwem in mijn zwem + broek.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er in een samenstelling soms 
een werkwoord verstopt zit.

Dit moet je weten

eet + lepel 
 eetlepel
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