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BLOK 1 Les 1 Inleiding

1a Vul in.

1b Bedenk telkens een oplossing. Maak een zin met twee voorwerpen uit de lijst. 
Geef je uitvinding een leuke naam.

Uitvinder voor één dag

• Voornaam:  

• Naam:  

• Leeftijd:  

• Adres:   

 

• Duid de beste uitvinding aan. Kies uit:  

 het ijshoorntje  de regenjas 

 de stofzuiger  het toiletpapier 

 de autoband   

Teken jouw pasfoto.

kπŒ¡Ï® - sÇæ†ê@oæ÷∆ - r{êtÏ® - touÔ - dæŒ‹® - a…s†æ~dsßÒd{ê~î~fl - Ìæ€€Œı -  
≠asÏ~ij‡êô - tæ~d»{êà - È~î¡œê®s - rŒ@Œ†a®$ - s†Œç - l‰° - Ìoªt@ijà - 
f{êts†‰†êô - >ªû… - πa‡ê®c¬i° - ≠{êà - e¬as†{êÇ - €cÌææ… - ∆‰ç - Â§ê°

Situatie 1: Je wordt niet wakker van 
je wekker.

 

 

 

Naam:  

Situatie 3: Je wilt weten wat je juf 
op zondag doet.

 

 

 

Naam:  

Situatie 2: Je boekentas weegt te 
zwaar.

 

 

 

Naam:  

Situatie 4: Je wilt je sporen in het 
zand wissen.

 

 

 

Naam:  
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Inleiding Les 1 BLOK 1

Ken ik al

 

 

 

 

Ken ik nog niet

 

 

 

 

2 Over deze uitvindingen leer je dit jaar. Welke ken je al en welke nog niet?  
Schrijf ze over in de juiste kolom. 

3 Zoek op het internet wie deze uitvindingen deed. Schrijf de naam op. 

Welk woord schreef jij als de beste? Teken er een  naast.

de gloeilamp:  

het internet:  

∂® lœpf{êts, ∂® πî~gπŒ~fl∂êû…, ©ê™ ∑^uπê®€Œ~i€cÌ >„{êgtªifl,  
∂® kû÷œê£t®ê¡œêô, ∂® Ìaßƒ∂÷æægÂæÇ, ©ê™ tÌ§êÂæ¡Í®, cæ€ÂŒ‹®, ∂® Ìo†ê®s†icç,  
©ê™ s¬ææπÂæ¡πæÈÍ®, ∂® tæ~∂ê~@Œr€†êà, æπππêcŒµ°u†ê÷s,  
∂® g®‰£†ê◊Òr∂æµ‡êô, ∂® >{ê®Èæ~†® ≠æ†ê®ºê¬‰£, ∂® >„{êfiê~∂® f{êts,  
∂® Œpæûîµ®Œ@Œ†, ∂® mŒrseco∂®, ∂® €axŒfœ£, ∂® rûi†ê~»issê®@åià,  
©ê™ È~uƒƒê¬ÈusÒe‹, ∂® €cÌœlcŒ~tæi‹êô 
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BLOK 1 Les 2 Ik herhaal b, f, h, k en l

1 Hoe werkt een kurkentrekker? Schrijf de zinnen bij de juiste pijlen.

Pπææts ∂® €cÌê®π® pû~™ Œ∏ ∂® kû÷ç. 
D‚ÆÆï ÌŒ◊Ò~ææ‹ zodæ™ ∂® spi®ææ} µê™ ∂® €cÌê®π® pû~™ î‹ ∂® kû÷ç gææ™.
D^uÔ ∂® t‹è® a®ºê~ Œµ¬ææfl. DÊ kû÷ç kŒµ™ e… nª ui™. D^a™ is éê‹  
©êf@œ$. µê™ éê‹ ©êf@œ$ kû‹ Ï® vèêà È÷æcÌ™ Âêt†ê£ zŒ~∂êô ∆Æ™ ©ê™ vèêà 
È÷æcÌ™ >æ‹ Ï® licÌææî kŒs†. Ìê™ tæ~d»{êà zŒ®g™ e®◊œô ∆Æ™ Ï® ∂® t‹è® 
©êf@Œ◊ê£ ŒµÌœ^fl Œ· Œµ¬ææfl kû‹™ t®êÈœê£. 
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Ik herhaal b, f, h, k en l Les 2 BLOK 1

2 Er bestaan veel manieren om voedsel te bewaren.  
Schrijf de zinnen over en vervang elke afbeelding door een woord. 

3 Zoek op het internet de naam van de man of vrouw die het uitvond. 

Twister:

de balpen:

de curryworst:

het reuzenrad:

cornflakes:

Een  en  bewaar je in de diepvriezer.

 

 

 en  worden gerookt. 

 

 bewaar je in zuur. 

 

,  en  kun je inblikken. 

 

Sommige fruitsoorten kun je drogen. Van  maak je rozijnen. 

 

 

Lekkere  van fruit maak je met suiker.

 

Duid aan hoe jij werkte.

 afgeleid  snel  geconcentreerd  rustig  oplettend

 gefrustreerd  stil  behulpzaam  storend  ordelijk
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BLOK 1 Les 3 Ik herhaal d, t, p en q

2 Schrijf de woorden bij de juiste afbeelding.

1 Schrijf in vier stappen hoe de pingpongdeur werkt.

1

2

3

4

Kies uit:  c¬{q^u® c¬æq^u® - ∆î~fl ∆Œ~fl - π{ê° π{ê° - pæ~fl pæ~fl -  
tªutæÆ - tîÇ tæÇ 
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Ik herhaal d, t, p en q Les 3 BLOK 1

1 

Antwoord: 

2 

Antwoord: 

3 

Antwoord: 

3a Verbind de grappige raadsels met hun antwoord. 
Schrijf de drie raadsels over die jij het grappigst vindt.

3b Verzin zelf een raadsel.

Mijn bladligging is:  perfect       voldoende       nog wat bij te werken

Hoe goed vind jij je schrijfwerk?   

• op de bodem

• de tweede

• een theepot

• water

 Waar is de oceaan het diepst?

 Wat kan lopen maar niet 

wandelen?

 Je loopt de tweede loper 

voorbij. De hoeveelste ben je?

 Het begint met t, er zit t in en 

eindigt met t. Wat is het?

•

•

•

•
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BLOK 1 Les 4 Ik herhaal g, j, ij en y

1 Een verkoopster van babyproducten geeft toekomstige ouders advies.  
Schrijf de zinnen over die zij zou zeggen.  

1

2

3

4

5

≈{ês Ï® éê‹ pπœ^i@uggÂ µê™ î~fiê@ou‹∂® muÂ{êÈµŒ@{êà?
O· k{ês Ï® éê‹ |Ê|ïÍË ÌaßƒÍa€Ï®?
D î™ s¬a@ ßÒtÏ® µê™ Œπ◊æ~g@æ¡Í® is hæ~∆ïfl Œ$ ®ês†Ïês Œ∏ †® >æ~fiê‹.
êê£ s¬ææπÂæ¡πæÈÍ® is †êfiê€ijç éê‹ s¬ææπÂæÇ e£ éê‹ πÂjæµÆ.
D î™ is éê‹ s†ij¬ºŒlπ® mæµajas µê™ éê‹ ÌaßƒÍa€Ï®.
V^œô miÍ éê‹ ÈÙêî~tÏ® µê™ maÂŒ~æisÊ.
êê£ g®aππifi® È~uƒƒêà mæaÈ™ Ï® Ëî‹dÏ® Ì „iÍ.
DÊ Ìaßƒê÷»tÏês zij£ î‹ pæŒµŒ†{®.
Ì§ê®¬ijç µê™ Œ~Ÿ® ≠Œ®†êπê£.
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Ik herhaal g, j, ij en y Les 4 BLOK 1

2a De babywinkel biedt ook geschenkpakketten aan.  
Vul de zinnen aan en schrijf ze over.

2b Vul het pakket aan.

Deze letter schreef ik het liefst: yg j ij

• Het pakket BIJT is er voor de eerste tandjes. Er zit een                                          ,  

een borstel en tandpasta in.  

  

  

 

• Het pakket SPEEL maakt je baby blij. Het bestaat uit een                                             

en                                               . 

  

  

 

• Het pakket PLONS neem je mee als je gaat zwemmen. Er zit                                             

en een                                          in.  

  

  

 

•  Het pakket SMUL gebruik je aan tafel. Het bevat   

  

 .

Kies uit: zwemkledij – speeltapijt – grijpspeeltjes – drijfband – bijtring 




