BLOK 2

Les 1

Ik herhaal moeilijke verbindingen met b, v en w

1a Een supermarkt twijfelt om de boterstick in de rekken te leggen. Daarom doen ze
een enquête. Schrijf de meningen voor of tegen de stick op de juiste plaats.
∂ô Ì„ijf™ æ}™ïÍ∆ ≠æ™ Ìo†êô Œ◊Ò…, dus is ©ê™ vÒ®spî€¬î~ﬂ.
Ìê™ z{ê™ e… bÒ€™ @åûiÈ@ææ… ui™.
I\ >î~∆ ©ê™ >{ês!
Brœ^dÏês s◊ê®ê£ î‹ mij£ @åœ^dÏêsÂææÇ gææ™ nª Ì „iÈ∑eµs‹ê¬.
Ï® kû‹™ ©ê™ vÒ÷»æ÷æê£ µê™ éê‹ lijµs†if™.
V^œô bÒπææ€∂® µê~se£ Ëæ‹ ©ê™ bÒÌœ®¬ijç wº®œê£.
Ìê™ is n{ê™ mi¬{êûºå{ê~∂ê€ijç.

1b Wat vind jij van de boterstick?
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Ik herhaal moeilijke verbindingen met b, v en w

Les 1

2 Kies telkens het juiste woord. Schrijf de zinnen over.
Vannacht kreeg ik een heleboel beten / weten van muggen.
Daardoor stond ik op met vallen / wallen.
Ik voel me een brak / wrak.
Wat zijn die muggen toch breed / wreed.
Ik denk dat ik de volgende keer beter waak / vaak.
Dan kan ik die vervelende beestjes misschien vinden / winden.
Daarna kruip ik voldaan in bed / vet.

Hoe lukte het schrijven van de verbindingen?

Het was nog moeilijk!

Het ging wel!
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Het ging vlot!

BLOK 2

BLOK 2

Les 2

Ik herhaal o, a, d, g, q, oo en aa

1 Je mag je eigen slaapzak samenstellen. Kies uit de verschillende opties.
Beantwoord de vragen met een zin.
model

 mummieslaapzak

kleur

 donkergroen

 vuurrood

 amandelbruin

 lichtpaars

grootte

 dekenmodel

 juniorslaapzak: geschikt voor kinderen tot ongeveer 12 jaar
 meegroeislaapzak: het voetendeel kun je verlengen

extra’s

 een verborgen zakje om snoep te verstoppen
 een opblaasbaar hoofdkussen
 een tweede rits om er snel uit te kruipen

• Welk model kies je?

• Welke twee kleuren kies je?

• Welk grootte kies je? Waarom?

• Welke twee extra’s heb je er graag bij?
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Ik herhaal o, a, d, g, q, oo en aa

Les 2

2 Je ligt in je slaapzak en leest nog wat in het licht van de maan …
Schrijf de tekst over.
TÌêŒ z{™ Œ∏ éê‹ Ìoª†ê£ >„Œ† >æ‹ Ìœµs†æµºê£.
DÊ >oﬁê¬s >„{êﬁê£ wÒﬂ ≠æ~™ e… g®æu»™ {êts.
IÒ ©ê™ éê‹ ÌŒsÂ»ij£ Œ· éê‹ mæµµ‰™?
TÌêŒ πæÇ™ gæuÔ zij£ πijà e£ Ìœ^ﬂ.
Hij ziet een schaduw met dikke poten en een bobbelneus.
Is het toch die mammoet?
Theo spant zijn boog.
De schaduw komt dichterbij.
Naar: Stefan Boonen & Melvin, Mammoet

Hoe sterk spande je je in voor deze les?
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BLOK 2

Les 3

Ik herhaal m en n

1 Deze producten komen met een containerschip uit China. Schrijf ze over.
- éê‹ æª™o†ê~™
- éê‹ πiæ~o∂êu®ßÒà
- éê‹ éê~∂ê~µûî€ÈŒr·
- éê‹ ﬁê¬∆∂…uÈµæcÌi‹®
- éê‹ hæ~gµa™ >œô Ï® Ëa™
- éê‹ æ€ûºi~ïu$ træi~i~gsflûitÏ®

2 Welk product uit oefening 1 zou jij kopen?
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Ik herhaal m en n

Les 3

BLOK 2

3 Deze containers worden ook anders gebruikt. Schrijf de zinnen bij de juiste foto's.
• S^tu∂ê~†ê£ gææ‹ Œ∏ Èa◊êô î‹ cŒ~tæi‹ê®s.
• TwÒê cŒ~tæi‹ê®s wº®∂ê£ Œmﬁê@ou‹∆ tot éê‹ €cÌœà.
• êê£ sÌŒ»åœ$ >æ‹ Â§êcŒ~tæi‹ê®s t®êÇ™ Ï® ææ~∂æcÌ™.
• Groenten en fruit groeien in containers met speciale verlichting.

4 Schrijf deze lange woorden over.
milieumaatregelen
atoombommenwerper

Omcirkel de letter die het best lukte met groen. Duid aan wat goed lukte.
 mijn pengreep		

 mijn schrijfhouding

 mijn bladligging		

 mijn zithouding
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