
4 Thema 1 - les 6

les 6

Herhaling

Spellingweter 11  Woorden met aai, ooi, oei
Spellingweter 13  Woorden met eeuw of ieuw
Spellingweter 17  Woorden met ng, nk, ngt of nkt
Spellingweter 22  Woorden met ei of ij
Spellingweter 23  Woorden met au of ou
Spellingweter 24  Woorden met g of ch
Spellingweter 32  Woorden die eindigen op d of t, b of p
Spellingweter 33  Woorden met gt of cht

 of p

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

de kraai  Een   is een zwarte vogel, een spreeuw een bruine.

zij loeien  In de wei hoor je de koeien   .

het hooi  De boer zoekt zijn klomp in het   van de schuur.

nieuwe  Ik graai mijn   rugzak uit de kast.

de meeuw  Aan zee vliegt een   voorbij met een krab in haar bek.

de gang  Tijdens het schoolfeest klinkt er veel lawaai in de   .

hij drinkt  Opa   wijn van druiven die in de boomgaard groeien.

het konijn  De goochelaar tovert vlug een   uit zijn blauwe hoed.

het plein  Op het   van het dorp staan er mooie kraampjes.

de auto  Papa heeft pech want de   start niet door de kou.

het hout  Joris geeuwt en legt nog een blok   op het vuur.

vrijdag  Elke   eten we frietjes met zout en een lekkere saus.

de lach  Maandag tovert toch een   op mijn gezicht.

de brandweer  De   helpt bij een redding op het strand.

zoet  Suiker en honing zijn   .

ik heb  Ik   een pink en een rib gebroken bij mijn val.

de prop  Hij gooit een   door de lucht.

hij legt  Hij   opnieuw zijn schrift op de bank.

ik wacht  Ik   benieuwd tot hij terugkeert van zijn reis.
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5Thema 1 - les 6

thema 1

Zoek in oefening 1 één of twee woorden voor elke moeilijkheid. Schrijf ze in de juiste kolom.

Verbeter het verhaal door de woorden in het vet te vervangen door hun tegengestelde.

Dorus houdt altijd van stilte.  

Emmeline legt een oud papier onder zijn neus.  

Ze laat haar tranen lopen.  

Ze geeft hem een wit potlood om te schetsen.  

Dorus begint te huilen.  

Zo zacht heeft hij in jaren niet gelachen!  

Hij schetst een lelijke vliegmantel op papier.  

Zal Dorus Emmeline echt leren vliegen?
Lees het verhaal in Opvang voor kinderen die kunnen vliegen.

Mijn moeilijke woorden

2

3

Meer lezen? 
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen, 
Joke Gunst, Talentbib 3

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Opvang voor kinderen 
die kunnen vliegen

Joke Guns | Sara Gerard

O
pvang voor kinderen die kunnen vliegen | Joke Guns

3

Dorus moet wat meer onder de mensen komen. 
Dat vindt zijn zus Rebecca in elk geval.
Om haar tevreden te stellen, opent Dorus 
een opvang voor kinderen die kunnen vliegen.
Hij weet zeker dat er geen enkel kind zal komen. 
Emmeline denkt daar anders over.
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6 Thema 1 - les 12

les 12

Woorden net als vissen

Spellingweter 34  Zo moet je verdubbelen.

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

zij bakken  Willen zij een taart   voor het feest?

de emmer  Het water loopt over de rand van de   .

de tunnel  Er loopt een   door de berg.

slimme  Zitten er veel   kinderen in de klas?

de wekker  Het alarm van mijn   maakt me wakker.

dubbel   Als je met de dobbelstenen   gooit, mag je nog een keer.

tussen  Mijn vinger zat   de deur.

a Vul de letters in zodat je een juist woord krijgt.

m of mm

de la eren

de ho els

de ha sters

t of tt

de her en

de ka en

de mo en

l of ll

de kwa en

de mo en

de ui en

s of ss

de vo en

de mu en

de goudvi en

k of kk

de ki ers

de var ens

de sla en

g of gg

de bi en

de mu en

de ro en

p of pp

 de ki en

de kar er

de dikko en

r of rr

de mie en

de to en

de spe wer

b Schrijf welke dieren je ziet.

1

2

s of ssof ssof
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thema 1

Zet de woorden in het vet in het meervoud. Pas de andere woorden aan zodat ze in de zin passen.

1 De (gek / klok)   luiden elk uur.

2  Mama wast drie (knap / rok)   

en twee paar (jas)  .

3 Hij laat twee (dik / ballon)   knallen.

4 Op kamp spelen we (tof / spel)   .

5 Waren dat (knal)  van (bom)  die we hoorden?

6 Ik draag niet graag (strak / broek)   .

Vul de tekst aan. Kies uit:

verkennen – de winnaars – de ballon – de plannen – zij fladderen – zij ontsnappen – 
verre – zij vallen – zij kunnen

Ook vroeger wilden mensen (k)  vliegen om de wereld te 

(v)  . Ze verzonnen er dan ook verhalen over.

In één verhaal wilde Icarus (o)  met vleugels van veren en was.

Zijn vader waarschuwde hem om niet te dicht bij de zon te (f )  .

Anders zou hij op de grond (v)  .

Maar Icarus luisterde niet.

Ook Leonardo da Vinci maakte veel (p)  van

vliegende tuigen. En de broers Montgolfier maakten een vlucht

met een (b)  en een mandje.

De gebroeders Wright zijn de echte (w)  :

zij maakten het eerste vliegtuig met een motor. 

Dankzij hun uitvinding kun jij op reis naar een (v)  bestemming.

Mijn moeilijke woorden
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8 Thema 1 - les 17

les 17

Woorden net als apen

Spellingweter 34  Zo moet je verenkelen.

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

de kleding  Mijn zus koopt graag nieuwe   .

de ezel  Een   is kleiner dan een paard.

de noten  Eet jij graag   bij je ontbijt?

brutaal  Die kwajongens zijn   en stout.

zij staren  Zij zwijgen en   ons de hele tijd aan.

Klap de woorden. Kleur:

als je een lange klank hoort aan het einde van de klankgroep.

kappers huilen  muren  knopen schorten plukken

roepen

 dames

 tranen  haren

knippen

klanten

 geven rennen  scharen spiegels  tranen schreeuwen

Schrijf een passend rijmwoord op.

1 vuren   

2 leren   

3 boren   

4 gapen   

5 kolen   

6 leven   

7 broeken   

8 staken   

1
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thema 1

Maak er meer van.

1 een verhaal  twee 

2 ik speel  wij 

3 ik verkoop  wij 

4 een schuur  vier 

Vul de letter(s) in. Schrijf elk woord nog eens.

1 e of ee a of aa   Ik eet mijn bord l g zonder kl gen.

2 a of aa u of uu   Muggen zijn een pl g bij onze b ren.

3 a of aa u of uu   Stop met je zus te pl gen en maak geen r zie.

4 o of oo o of oo   Hij t verde een konijn uit zijn h ge hoed.

 

 

Ik ga op reis met het vliegtuig en neem mee ... Vul de inhoud van je koffer aan.

Ik ga op reis en neem mee: een flesje  ,  

snoepjes, twee  , een  

om uit te drinken, een schaartje om mijn  te knippen, een 

 trui, een boek om te  , een 

schepje om  te bouwen.

Mijn moeilijke woorden
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