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les 6

Woorden net als apen en vissen

De apen in de zoo waren door het dolle heen. 
Lekker brutaal gluurden ze bij de baas naar binnen. 
Daar ontdekten ze een nieuwe soort muis. 
Hij zat midden op tafel in het felle licht van een lamp. 
“Kijk!” riepen ze met een glimlach op hun lippen. 

Alle dieren deden het, zelfs de katten. 
“Haha, jullie zijn er lekker ingetrapt.
Het is de muis van een computer”, lachten de 
toff e apen. 

Spellingweter 34     Verdubbelen of verenkelen

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

de apen  De   slingeren aan de takken. 

jullie waren    jullie gisteren ook in de speeltuin? 

lekker Vind jij die kaastaart echt   ? 

brutaal  Dat meisje is heel   . Ze scheldt je zomaar uit. 

midden    in het hok zit een grote leeuw. 

felle  De   wind blaast de � etser om.

de katten Zijn tien  sterker dan een ezel? 

zij deden  Gisteren   de dieren wat raar. 

toff e Badminton lijkt me een  sport.

verstoppen  De eekhoorns gaan hun nootjes   . 

afhalen Gaan jullie soms pizza’s   ?

binnen Het is  warmer dan buiten.
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Verenkelen of verdubbelen? Schrijf het woord in de juiste kolom. Kies uit:

brutaal – kater – katten – verstoppen – felle – bever

net als vette vissen zonnen
tussen kwallen

net als apen kopen dure kleren

Schrijf het juiste woord onder de tekening.

Welk dier zoeken we? Kies een dier en maak er meer van:

bok – hen – haan – beer – ram

 Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Bij kippen noemen we mannetjes   . 

2 Bij varkens noemen we mannetjes   .

3 Bij kippen noemen we vrouwtjes   .

4 Bij geiten noemen we mannetjes   .

5 Bij schapen noemen we mannetjes   .
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Vul aan. Kijk naar het voorbeeld. Schrijf de zin over.

 dol  De apen waren door het heen.

   

1 fel  Het   licht schijnt op de berenkooi.

    

2 heel  Eet die aap een   banaan op?

    

3 tof  Ik vind ezels   dieren.

    

4 leeg  Er staat een   drinkbak bij de schapen.

    

5 boos  De bever schrikt van de   fazant.

    

Vul de tekst aan. Kies uit:

stokken – ratten – wakker – kippen – oppasser – padden – haren – brullen – leeuwapen – rennen
sch pen – di e – zw ten 

Ik word vroeg  . De  zitten nog

op hun .

Vandaag ben ik een dagje   in de zoo.

Ik gil wanneer vijf   voorbij  

en twee   in mijn   springen.

De     met me mee.

Na een uurtje begin ik te   van het harde werk.

Nu weet ik hoe   zich voelen met

hun   trui aan.

5

dolle

De apen waren door het dolle heen.

6

 springen.
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.
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Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Word zelf oppasser in de zoo!

a Welke dieren wil jij graag verzorgen?
Bedenk telkens een dier waarbij je minstens twee keer klapt.

Een dier met kk:

Een dier met één o:

Een dier met één a:

Een dier met ff :

Een dier met één e:

Een dier met aa:

b Kies twee dieren uit en maak er een zin mee.
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les 12

Woorden net als jonge en dieven

Spellingweter 34     Zo schrijf je gewoon.

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

de boerin  De boer en de   wonen in de boerderij. 

de hoeve  Naast de boerderij staat een oude   . 

de pauwen    maken een gek geluid, vind ik. 

de uilen  De   lusten wel een muis. 

verliezen   de Rode Duivels bijna nooit?

de geiten    zijn schattige dieren. 

de fruitboom  Is een appelboom ook een   ? 

het veulen  Het   springt vrolijk rond in de wei. 

de paarden  De   krijgen vers hooi van boer Koen.

leuker  Ik vind konijnen   dan duiven. 

de geluiden  De dieren maken vandaag vreemde   . 

de speelplaats  Er lopen varkens rond op de   .

1
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Klap de woorden. Hoor je een andere klank aan het einde van de eerste klankgroep?
Schrijf dan het woord op.

Maak er meer van. Kijk naar het voorbeeld.

 De boer is jong.  Zes  staan op de markt.

1 De pauw is klein.  Twee   willen hun staarten showen.

2 De stier is sterk.  Drie   herkauwen in de wei.

3 De brulkikker is groen.   Twee  kwaken in de vijver.

4 Het vliegtuig is blauw.   Drie   vlogen over de stad.

Vul de zin aan met een woord dat rijmt op het blauwe woord. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Willen die boeven een ijsje   ?

2 Op 4 oktober vieren wij het feest van alle   .

3 De moordenaar gebruikt koorden voor zijn   .

4   zijn heel sterke dieren.

5 Dat kuiken verstopt zich tussen de   .

6 Zij vangen de vossen, maar wij gaan ze   .

7 Ik vind acht palen en zal die aan de kassa   .

2

3

jonge boeren
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Maak elk blauw woord vrouwelijk. Kijk naar het voorbeeld. Schrijf die woorden in de zin.

 Een jongen zit op een klein stoeltje.

1 De leeuw is de koning van de dieren.

  

2 De stieren loeien heel luid.

  

3 De bokken eten graag haver.

  

4 De boer voedert de varkens.

  

Vul de tekst aan. Kies uit:

hoeve – beleefden – proeven – zwemlessen – boerderij – alweer – koeien – trekpaarden – 
vieren – varkens – groenten – boerin 

Vorig weekend hadden we   iets te   .

We  twee mooie dagen op de  .

Wist je dat:

–  de boer en de   niet alleen  

en  hebben?

–  je op de  ook fruit,  , 

melk, kaas en vlees kunt  ?

–  de  geen 

nodig hebben, maar liever liggen te wroeten in de modder?

5

Een meisje zit op een klein stoeltje.

6

nodig hebben, maar liever liggen te wroeten in de modder?
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.
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Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Kijk alle woorden net als apen, vissen en dieven nog eens extra na.
Kijk dan naar de tekening. Maak een verhaal van minstens vier zinnen. 
Lees je verhaal voor aan je buur.
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les 17

 Woorden net als schroeven, schatt en
en scheve

Van links naar rechts

3 Een doos waar muziek uitkomt

5 Alle piraten verstoppen hun ...
7 Seizoen met de warmste dagen
8 Een plaats waar je veel dieren ziet

Van boven naar beneden

1 Een ander woord voor spijtig
2 Kleine oranje vissen
4 Plots bang worden
6 Ridders rijden op deze dieren.
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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 dierentuin  In de   is een reuzenpanda geboren.

de paarden    zijn heel sterke dieren.

de goudvissen Zijn alle  oranje?

de muziekdoos  Die   maakt geluid als je ze opent.

schrikken  “Niet   van de olifant!” zei de dierenverzorger.

de zomer  Volgens de weervrouw is dit de warmste   van de eeuw.

de schatten Liggen er   verstopt in het bos?

jammer    dat de zomer gedaan is.

de schoten Heb je ook de  gehoord?

vertrekken  We  naar het pretpark.

1
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Schrijf een passend woord uit oefening 1 in de zin.

1 Papa zegt dat wij   van kinderen zijn.

2   we morgen naar zee?

3 In onze vijver zwemmen tien  .

4 Kun je leeuwen zien in de   ?

5 Ik vind het   dat jij gaat verhuizen.

a Schrijf het woord onder de juiste tekening. Kies uit:

paarden – muggen – wespen – everzwijn – neushoorn – ijsberen – ezel – rammen – merrie

net als vette vissen 
zonnen tussen kwallen

net als apen kopen 
dure kleren

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

b Zoek zelf dierennamen voor de overgebleven schrijfl ijnen.

2
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Maak er meer van. Kijk naar het voorbeeld. Ik twijfel. Fout? Verbeter.

 Eén ijsbeer eet graag vlees.

Alle  .

1 Eén mot zweeft door de lucht. 

 Zes   .

2 Eén goudvis zwemt in het rond. 

Alle   .

3 Er loopt één langpootmug op het raam. 

 Er    vier   .

Vul in: sch of schr. Vul de zin aan of maak zelf een zin.

1  aap In de wei staan drie   .

2  eeuw   Ze   het uit

van plezier.

3  elpdier   Mossels zijn   .

4  oeven   

.

5  oten   

.

Vul de tekst aan. Kies uit:

inktvi en – schi den – pla e – schi erende – p ten – kwa en – zeeschildpa en – r vende

  zijn    dieren. 

Ze hebben    om mee te zwemmen.

Ze eten graag    en   .

Hun vijanden zijn    vissen.

Maar ook de mens die jaagt op hun   .

4

ijsberen eten graag vlees.

5

6

om mee te zwemmen.

.



26 Thema 2 - les 17

Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.
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Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Kies twee dieren. Zoek bij elk dier twee woorden die passen en maak een zin.  
Beschrijf de dieren aan je buur. 

 schrikken vissen  schuilen  honing  vinnen  hoeve

 nacht scherpe  scheren  knu� el  gang  samen
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