
1  Kleur het vakje met het juiste woord.
2  Kleur het vakje met het juiste zinnetje. 

  uk en an       
  uk en el
  an en el

  el en an
  uk en el
  an en uk

kan ken kun

el an ukkun kin kik

kil nik lik
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Vertel het verhaal bij de prenten. Teken er een vervolg bij.
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oom

oo m m a t oo m t oo m p aa

ee m oo r k a r l oo m ui l

oo g m oo n u b oo r ee m oo

l oo m oe k oo s eu t aa r oo

m oo m ui t m oo r oo m o t

oom ook      oom      oon      moo      oog      oom

  oom
  uil
  ree
  aap

  moo
  oon
  oom
  uil

1 Lees het woord dat voor de lijn staat.
 Zoek het in de rij. Trek er een kring rond.
2 Kleur de vakjes waarin je het woordje ‘oom‘ vindt.
3 Zet een X bij het juiste woord.
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1  Kleur de blaadjes met het woord ‘oom’.
2  Omkring het woord ‘oom’ in het verhaaltje.

daar is oom.
oom stapt uit de wagen.
- dag oom, zegt uk.
- dag oom, zegt an.
- stap maar in, zegt oom.
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oom

oom

aan

oor

on

oom

mo

am

om

aam

oom

ook
oom
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Trek een lijn naar de woorden waarin je ‘oo’ hoort. 

moo

24

oo
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oo

Trek een lijn naar de woorden waarin je ‘m’ hoort. 

m

m
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lik kil kin

look kool kookman kan ken

lik kin mik

kool kook loonkam man kan

Kleur het vakje met het juiste woord.
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27

uil

ui l oo m oo l ui t b ui l eu

eu l uu r ui l ui k eu n l ui

v ui l t ui l oo m ui s l oo

aa l ui g t ui oo m ee t ee l

aa r l ui s o p ui l uu r ui

uil uit      uil      uur      uil      lui      uil      ul

  op
  uil
  eet
  aap

  lui
  uur
  uil
  luis

1 Lees het woord dat voor de lijn staat.
 Zoek het in de rij. Trek er een kring rond.
2 Kleur de vakjes waarin je het woordje ‘uil‘ vindt.
3 Zet een X bij het juiste woord.
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1  Omkring het woord ‘uil’ in het hek.
2  Omkring het woord ‘uil’ in het verhaaltje.

- kijk oom, een uil.
de uil zit op een tak. 
wat doet die uil daar?
weet jij het?
de uil pinkt met zijn ogen.

28

 uit uil uil uil oel
 uil vul al uil uil
 val uil lui uil ik
 uil mat an uil vel
 zit uit uil pot ol
 pot nat uil uit uil
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Trek een lijn naar de woorden waarin je ‘ui’ hoort. 

29

lui

ui
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Trek een lijn van het plaatje naar het juiste woord.

man

kuil

muil

kan

look

lik
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aap

r aa p aa r b a l aa k aa p

m aa r v aa r ee p b aa r p

aa p ui l oo m a n a p o m

g aa p aa r e l u k aa p ee

m p aa r d aa r aa p eu oo aa

aap aar      aap      aas      aap      aan      ra

  ree
  aap
  uil
  oom

  aar
  aas
  aap
  aan

1 Lees het woord dat voor de lijn staat.
 Zoek het in de rij. Trek er een kring rond.
2 Kleur de vakjes waarin je het woordje ‘aap‘ vindt.
3 Zet een X bij het juiste woord.
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1  Kleur de molenwiekjes met het woord ‘aap’.
2  Omkring het woord ‘aap’ in het verhaaltje.

de aap zit in een boom
- wil jij een noot, aap?
dat wil de aap wel.
de aap steekt zijn poot uit.
- hap, hij grist de noot weg.
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pa aap
oop

aal

ap

aak

aap

aap

na

ka

aap

aan
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Trek een lijn naar de woorden waarin je ‘aa’ hoort. 

paa

aa
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paa

Trek een lijn naar de woorden waarin je een ‘p’ hoort.

34

p
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35

Kleur het vakje met het juiste woord.

maal laan kaal

maal maan paalpan puk pak

luik muil kuil

luim luik kuilkaal maan aan
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36

op

s o p o s oo m h aa n o m

o p t o m a n e l o m o

oo m o p aa r aa s e p ee t

p o p oo k oo g ee t a n o

p o o p oo m e s w ij s o

op os      op      om      op      ap      op      ol

  oom
  op
  uil
  eet

  os
  om
  of
  op

1 Lees het woord dat voor de lijn staat.
 Zoek het in de rij. Trek er een kring rond.
2 Kleur de vakjes waarin je het woordje ‘op‘ vindt.
3 Zet een X bij het juiste woord.
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1  Kleur de kaartjes met het woord ‘op’.
2  Omkring het woord ‘op’ in het verhaaltje.

de aap zit op een tak.
op de tak zit ook een uil.
uk zit op de wip.
op de paal zit een muis.
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ap

po

po

pa

op

ap

op

op
ol

op

op

ok

op

os

iep
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