
4 Thema 1 - les 3

les 3

Herhaling

Spellingweter 1  Woorden die je schrijft zoals je ze hoort
Spellingweter 11  Woorden met ui
Spellingweter 12  Woorden met aai, ooi, oei
Spellingweter 22  Woorden met achteraan s of f
Spellingweter 23  Woorden met ee op het einde van een woorddeel/woord

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

de mus  De  zit in de tuin.

de bus  Ik ga met de  naar school.

de zon  De  schuift voor de wolken.

de muis  Ik lok de  met een stuk kaas.

het huis  Er zit een lek in het dak van het  .

de kooi  De heks stopt Hans in de  .

de haai  Ik zie een vin van de  in de zee.

de boei  Op zee drijft een  .

de doos  Weet jij wat er in die  zit?

de duif  De  zit op het hok.

de zee  Ik sta met mijn voeten in de  . 

twee  Ken je de som van 1 en 1? Het is  .

Maak een woord met de letters.

1 r e e z    

2 n i z    

3 n a m a    

4 i a s a    

5 i o o h    

6 k u i d    

7 i o o m    

8 f o d o    

9 e e f    

10 i e o r    

1

2
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thema 1

Schrijf de woorden in de juiste kolom. Kies uit:

gooi – taai – moei – mooi – aai – roei – oei – hooi – zaai

aai

 

 

 

ooi

 

 

 

oei

 

 

 

Vul aan. Kies uit: schuim – boot – pop – zee

Ik speel in het bad met een  .

Er is geen  in het bad.

De boot vaart op de  .

De  zit op de boot.

Lees elke zin. Bedek het woord in het vet en schrijf het op.

De wolf zit in het bos.  

Hij ziet een mooi meisje.  

Ze heeft een rode kap op.  

Ze heeft een mand mee.  

De wolf gaat naar het huis van oma.  

Hij eet oma op met huid en haar.  

3

4

5

Mijn moeilijke woorden
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les 11

Woorden net als knal, spook en snel

Spellingweter 13  Woorden met meerdere letters vooraan

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

het krot  Dat oude huis is een  .

de klus  Doe jij een  voor je oma?

de graat  Er zit een  van de vis in mijn keel.

de stoet  De  trekt door het dorp.

het spel  Ik speel een  met mijn broer.

het fruit  Appels en peren zijn  .

de knal  Ik schrik van de  van het vuurwerk.

de klas  In mijn  zitten vijf jongens en tien meisjes.

de kraag  Er zit een vlek op de  van mijn hemd.

de slaap  Hoeveel uren  heb jij nodig?

de kraan  Er lekt water uit de  .

het snoep  Veel  eten is niet gezond.

Schrijf het woord bij de tekening.

1 2 3 4

    

1

2
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thema 1

Vul het woord dat past in. Kies uit:

de bril – de fles – de klok – het glas – de pruim – de kruk – de pruik – de trap

1 Ik zit op een kaal hoofd.   

2 Er zit wijn in mij. Ik heb soms een kurk.   

3 Ik ben een stuk fruit.   

4 Op mij lees je hoe laat het is.   

5 Ik help je als je slecht ziet.   

6 Langs mij ga je naar boven.   

7 Ik ben een laag stoeltje.   

8 Je drinkt uit mij.   

Lees elke zin. Bedek het woord in het vet en schrijf het op.

De Schone Slaapster prikt haar duim aan het wiel.

Ze slaapt heel lang.

Op een dag komt een prins naar het kasteel.

Hij klimt in de toren van steen.

Hij drukt een kus op haar mond.

 

 

 

 

 

 

3

4

Mijn moeilijke woorden
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les 18

Woorden net als tram, fles en sliep

Spellingweter 13  Woorden met meerdere letters vooraan
Spellingweter 28  De punt, het vraagteken, het uitroepteken

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

het gras  Mama rijdt het  af.

groot  Ik droom van een  kasteel en een draak.

de grap  Ik lach met de  van de meester.

de broer  Mijn  heet Mansour en mijn zus Aïsha.

de spin  Ik ben niet bang voor een  .

de plas  Ik spring in een  met mijn laarzen.

ik zweet  Na het lopen  ik.

de kleur  Ik geef het hartje een rode  .

het vlees  Rida eet geen  van een varken.

de klok  Ik zie hoe laat het is op de  .

het spook  Heb jij ooit al eens een  gezien?

Schrijf het woord bij de tekening.

1 2 3 4

    

1

2
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thema 1

Schrijf de woorden van oefening 2 in de juiste zin.

1 Ik verloor een  van mijn jas.

2 De  staat hoog aan de hemel.

3 Mijn broer fietst zo traag als een  .

4 De dokter geeft een  tegen de griep.

Zoek het tegengestelde. Vul in.

1 Een draak is niet klein maar (g)  .

2 De bonenstaak is niet breed maar (s)  .

3 De prins is niet lelijk maar (k)  .

Vul elke zin aan. Kies uit: ? – ! – .

De reus slaapt in het bos  Zou Klein Duimpje bang zijn 

Nee, hoor  Hij steelt de laarzen van de reus  Loop weg, Klein Duimpje 

Vul de tekst aan. Kies uit: grom – drie – brul – draak – groen

Ik ben een  .

Ik ben  .

Ik heb  koppen.

Als ik bang ben, dan  ik.

Als ik boos ben, dan  ik.

3

4

5

6

Mijn moeilijke woorden

 

 


