
10 Thema 2 - les 6

les 6

Woorden net als apen en vissen

Spellingweter 34  Verdubbelen of verenkelen

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

over  Spring jij   het touw?

de jager  De   redt Roodkapje voor de wolf haar kan opeten.

de uren  Er zitten vierentwintig   in een dag.

de padden  De   kwaken in de vijver.

zij brullen  De apen   in de bomen.

de wekker  Heb jij de   niet gehoord?

a Welk woord past niet in de rij? Schrijf dat woord op.

b Bedenk een rijmwoord bij dat woord.

past niet rijmwoord

1 pikken – felle – stokken – buren

2 tegen – boven – over – tussen

3 lager – hoger – langer – breder 

Schrijf de zinnen over. Pas de woorden in het vet aan.

1 In de tuin zitten vet mus in hoog boom.

  

2 Onze tam kat sluipen naar de wit kip.

  

3 In de vijver zwemmen dik kikker en vet vis.
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Vul het paspoort van elk dier aan.

1 dro l ll en  De   van de wombat zijn vierkant.

2  stre p pp en  De zebrahaai heeft eerst   en

vle k kk en  krijgt pas later   .

3  bo m mm en  De klapperdief klimt in   om bij

kokosno t tt en    te komen.

4 geko m mm en  De kommavlinder is uit een pop   .

Vul de tekst aan. Kies uit:

de bessen – de zaden – de katten – de ratten – lekkere – de veren – de bomen –
de bossen – de akkers – zij leven – de wereld – het reddingsplan

Kakapo’s (l)  al eeuwen in Nieuw-Zeeland. Maar mensen brachten

honden, (k)  en (r)  mee naar hun eiland.

Die vonden de kakapo’s een (l)  hap.

De (v) van de kakapo dienden ook als versiering.

Mensen kapten (b)  en (b) 

en er kwamen (a)  in de plaats.

De kakapo’s vonden geen (b)  en (z)  meer.

Ze verdwenen bijna uit de (w)  .

Dankzij een (r)  kunnen ze nu naar een ander eiland verhuizen.

Mijn moeilijke woorden
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Woorden net als jonge en dieven

Spellingweter 34  Zo schrijf je gewoon.

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

de dieren  De   slapen in de schuur.

wij proeven  Wij   van het middagmaal.

de keuze  Hebt u al een   kunnen maken?

de zakdoek  Heb je een   voor mijn bloedneus?

de heuvel  Een   is een kleine berg.

de wintermaanden  Ik hou van de sneeuw in de   .

Vul elk rijtje aan.

1 stieren –   – kalveren

2 bokken –   – lammeren

3 leeuwen – leeuwinnen –  

4 hengsten – merries –  

Maak er meer van.

Het konijn is zacht.  Vier  liggen te slapen.

1 De waakhond is zwart.  Twee     houden de wacht.

2 De haai is sterk.  Drie     doden hun prooi.

3 Het varken is oud.  Twee     rollen in de modder.

Vul de zin aan met een woord dat rijmt op het woord in het blauw.

1 De beer toont zijn   als de jagers hem vangen met touwen.

2 De honden openen hun muilen en blaff en niet maar   .

3 Ze werken even hard als stieren, die kleine rode   .

4 Vrouwen dragen hoeden met veren van   .
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zachte konijnen
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Schrijf de zin op. Vervang de prent door het woord.

1 De   vangt een  .

  

2 De  kraait iedereen  .

  

3 Het  rolt in de  .

  

4 De  scheert het  .

  

Vul de tekst bij elk fabeldier aan. Kies uit:

de leeuwenkop – het trekpaard – de klauwen – schieten – de handboog – 
het voorhoofd – de borstkas – de vleugels

De hippogrief heeft de (v)  en

(k) van een arend.

De centaur heeft de (b)

en het (v)  van een mens.

Hij heeft het lijf van een (t)  .

Hij kan goed (s)  met pijl  

en (h)  .

De mier-leeuw is heel klein. Hij heeft het lichaam van een mier

en een (l)  .

Mijn moeilijke woorden

 

 

5

6



14 Thema 2 - les 17
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Woorden net als schroeven, schatt en en scheve

Spellingweter 14  Woorden met sch of schr
Spellingweter 34  Verdubbelen, verenkelen of gewoon schrijven

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

de schoolbussen  Ze vertrekken met   op zeeklassen.

de schotel  Papa zet de   met het eten op tafel.

hij schreeuwt  Ayan   naar zijn broer en zus.

de schriften  De juf schrijft nog snel iets in onze   .

Schrijf elk dier in de juiste kolom. Kies uit:

boomkikker – nijlpaard – olifant – miereneter – reuzenpanda –
wasbeer – springbokken – struisvogel – goudvissen

net als vette vissen 
zonnen tussen kwallen

net als apen kopen 
dure kleren

net als jonge dieven worden 
meestal gepakt 
en krijgen fl inke boetes

Vul de woorden aan. Schrijf de zin juist over.

1  dragen  op hun .

  

2 Deze  hebben opvallende  .
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