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Teken hier je dier.

Juiste volgorde:

In de tekst staan verschillende woorden 
die iets zeggen over de volgorde. 
Noteer ze hier.

- 

- 

- 

- 

 Ken je zelf nog zulke woorden? 
 Schrijf ze hier.

- 

- 

- 

- 

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 1

Kleur het passende bolletje.	
	  Dit was een fluitje van een cent.
  Het was een beetje moeilijk, maar het lukte wel.
  Deze opdracht kostte me bloed, zweet en tranen. 

Les 1: Een tekening in stapjes
Je leert een stappenplan lezen en uitvoeren.
Je leert woorden herkennen die een volgorde aanduiden.
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de instructie
uitleg hoe je iets moet doen of 
maken

de zender
degene die de boodschap stuurt

de ontvanger
degene die de boodschap krijgt

Les 3: Knutselen maar!
Je leert zelf een instructie schrijven bij een knutselopdracht.

Ken jij deze vier soorten zinnen? 

de uitroep de vraag het bevel de mededeling

Eek! Een muis! Hoe heet jij, muisje?  De muis is weg.

Knutselopdracht 1

Nadenken 
over

Verzamelen 
en selecteren

1 De zender is  .

 De ontvanger is  .
 
 Ik leg uit hoe hij/zij een knutselwerk moet maken.

2 Bekijk de prenten.
 Wat moet de lezer doen? Kruis aan.
 Wat heeft de lezer nodig? Vul aan.

Gebruik in je zin:  Nodig:

■	 knip → 

■	 plak → 

■	 teken → 

■	 vouw → niets

■	 scheur → niets

■	 kleur → 

■	 niet → 

V
O

O
R

Ga weg, muis!
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Zo maak je een  . 

   Dit heb je nodig:      

Uitschrijven

T
IJ

D
E

N
S

 

 

 

 

 

 

 

 

- papier

- 

- 

- 
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Kijk je werk na. Kruis aan als het oké is.

 Ik heb bij elke tekening iets geschreven.
 Ik heb alle nodige materialen opgelijst.
 De lezer kan het figuurtje maken. Het is duidelijk.
 Ik heb mooi geschreven.
 Ik heb gedacht aan wat ik in spelling leerde: 

 

Controleren N
A

Knutselopdracht 2

Nadenken 
over

Verzamelen 
en selecteren

1 De zender is  .

 De ontvanger is  .
 
 Ik leg uit hoe hij/zij een knutselwerk moet maken.

2 Bekijk de prenten.
 Wat moet de lezer doen? Kruis aan.
 Wat heeft de lezer nodig? Vul aan.

Gebruik in je zin:  Nodig:

■	 knip → 

■	 plak → 

■	 teken → 

■	 vouw → niets

■	 scheur → niets

■	 kleur → 

■	 niet → 

V
O

O
R
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Zo maak je een  . 

   Dit heb je nodig:      

Uitschrijven

T
IJ

D
E

N
S

 

 

 

 

 

 

 

 

- papier

- 

- 

- 
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Thema 2: Allemaal beestjes • Les 3

Kijk je werk na. Kruis aan als het oké is.

 Ik heb bij elke tekening iets geschreven.
 Ik heb alle nodige materialen opgelijst.
 De lezer kan het figuurtje maken. Het is duidelijk.
 Ik heb mooi geschreven.
 Ik heb gedacht aan wat ik in spelling leerde: 

 

Controleren N
A
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Vul aan met naamwoorden. Schrijf er waar mogelijk de of het bij.

De-woorden of het-woorden? Welk lidwoord past? Verbind met een lijntje.

1

2

personen dieren planten dingen

stemvork  –  tandwiel  –  toetsenbord  –  nachtlampje  –  bloemko
ol

   –
    

ka
lk

oe
n 

  –
   p

ara
plu  –  stemvork  –  tandwiel  –  toetsenbord  –  nachtlampje  –  bloemko

ol
   –

    
ka

lk
oe

n 
  –

   p

ara
plu  –  

hetde

Wat zijn zelfstandige naamwoorden?

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam
geven aan personen, dingen, planten, dieren …

personen   → papa, directeur, Carlos, juf, Anna ...
dingen → kast, lijm, deur, schaar ...
planten → cactus, eik, roos ...
dieren  → hond, schaap, dinosaurus ...

Les 4: Naam-woorden
Je leert dat er woorden zijn die naar een dier, een persoon, een plant of een ding kunnen verwijzen. 
Bij die woorden kan ‘de’ of ‘het’ staan. Ze kunnen in het enkelvoud of  in het meervoud staan.
Die woorden noemen we naamwoorden. 
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Welke verschillen zie je? Omcirkel ze.

Zet een kruis: een persoon blauw, een plant groen, een dier rood, een ding geel.

3

4

Omdat je lekkere 
oren hebt, hond.

Omdat je lekkere 
oren hebt, Rudi.

Hé, man, waarom 
bijt je me?

Hé, Bob, waarom 
bijt je me?

Wat is een eigennaam?

Mijn naam is Ides. Hoe heet jij? 

We hebben allemaal een eigen naam. 
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms een eigen naam. 
Die eigennamen schrijven we ook met een hoofdletter.
Bv.  Mijn hond heet Bas. Mijn lijm heet Pritt. 
  Ik woon in de stad Brussel.

de brievenbus de kruiwagen

de waterslang

de tulp

de worst

de cd

de nachtegaal
de kersenboom

het varken

de balpen
het meisje

de dief
de broek

de koning

de tandemde wolf

BA

Mijn hond 
heet Bas.
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Zet deze woorden in het meervoud.

een kous →  zeven  

een boek →  veel 

een stoel →  twee 

een beer →  zes   

Nog meer! Zet ook deze woorden in het meervoud.

een wekker →  honderd  

een kussen →  negentien 

een beker →  twaalf 

een deken →  acht 

Ga op zoek naar een woord dat past.

Welk verschil zie je tussen de meervouden van oefening 5 en die van oefening 6? 
Bespreek het met je buur!

5

6

8

7

Ik ben een woord van vijf letters.
Ik ben een persoon.
Ik ben een naam.

Ik ben een woord van zes letters.
Ik ben een meervoud.
In het enkelvoud ben ik een de-woord.
Ik ben een ding.

Wat betekent ‘meervoud’?

Aan zelfstandige naamwoorden kun je horen en zien of het om eentje (enkelvoud) 
gaat of om meer (meervoud). 
Bv. boom – bomen, bed – bedden, meisje – meisjes ...
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Les 5: Juist lezen
Vragen en opdrachten na de A-tekst
 

Lees de zin.
Hoor je een woord met een korte klank dat langer 
gemaakt werd (zatte vette kippen stoppen bussen)?
Kleur dan dat woord.

De regen valt met bakken uit de hemel.

Ik trommel graag op potten en pannen.

Er rent een kudde schapen door de plassen.

Er vallen nooit groene vlokken sneeuw, altijd witte.  

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 5

1

2 Weet jij over welke dieren het gaat?
Schrijf het eronder.

Deze dieren rennen niet vaak.
Maar ze wonen wel in rennen.
Rennen zijn een soort hokken.
Deze dieren liggen niet als ze slapen.
Ze slapen op stokken.
Liggen doen ze niet, maar leggen wel.
Wat ze leggen kun je koken of bakken.
Mmm … lekker!

Deze dieren zijn  .

Deze dieren hebben twee pootjes.
Ze kunnen vliegen.
Ze lopen niet, ze hippen.
Hippen is een soort huppen.
Ze pikken naar eten.
Ze zitten vaak op takken.
Ze zeggen: “Tsjilp”.
Hun naam rijmt op kussen.

Dit gaat over  .

Deze dieren hebben sikken.
Die zitten onderaan hun kinnen.
Ze kunnen goed klimmen.
Het zijn mannetjes.
Ze hebben horens op hun koppen.
Ze dragen geen sokken of rokken.
Ze wonen in hokken.
Met iets lekkers kun je ze lokken.

Dit zijn geen geiten,  maar  . 
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Vragen en opdrachten na de B-tekst
 

Welk woord past in de zin?
Kleur het.

Wie zwijgt, zal niks  zeggen   zegen .

De boeren  koppen   kopen  twaalf kippen.

Onze  kapper   kaper  knipt  je helemaal kaal.

Die  mannen   manen  schijnen ziek te zijn.

Wie gaat de boodschappen  hallen  halen ?

De  kappers   kapers  vallen de boten aan.

Krokodillen zijn beesten met grote  bekken   beken .

Gelukkig zie je in  bekken   beken  geen krokodillen.

1

Soms moet je

zijn om in te

b = p

pp = gg

2

Wij tegen .

Rebus
Vul de woorden in en lees de zin.

.

.

➀

➁

➂

a = i
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Vragen en opdrachten na de C-tekst

Kleur de woorden waarbij de laatste letter in het meervoud verdubbelt. 
Bv. kip – kippen  

Zoek in de puzzel hieronder de volgende woorden en geef ze een kleur. 
Soms loopt een woord door op de volgende lijn.
mussen – bakkerij – dikke – snorren – bolle – zinnen – rollen – trappen – pittig – gekkie

1

2

 d e z e z i n n e n

 w o o r d e n d i k

 k e s n o r r e n b

 l ij v e n b a k k e

 r ij p i t t i g o v

 e r r o l l e n o m

 e e n m u s s e n z

 i n g e k k i e m e

 e t r a p p e n t e

 b o l l e m a k e n

Maak een zin met de woorden die overblijven.
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Herlees het tweede gedicht.
Kleur de woorden die volgens jou bij het gedicht horen.  

Herlees het gedicht ‘Goudvis’.
Kleur de woorden die volgens jou bij het gedicht horen.  

Verbind wat bij elkaar hoort.

2

3

1

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 6

kakelen •

 blaffen •

grommen •

piepen  •

•  “Bah, wat een stom spel!”

•  “En nu ga je je kamer opruimen en daarna 
maak je je huiswerk en als je klaar bent, kun 
je nog even mee de tafel dekken en dan is 
het tijd om te eten, dus vergeet niet je handen 
te wassen want anders zou je wel eens ziek 
kunnen worden van al die microben en … 
(blablabla)”

•  “GA DIRECT NAAR JE KAMER! EN DURF 
EENS TEGENSPREKEN!”

• “Ik … ik zal … het nooit … meer doen.”

eenzaam

klein

huisdier

huisdier

vrolijk

vrolijk

samen

samen

vervelend

vervelend

ongelukkig

ongelukkig

speeltijd

speeltijd

dromen

dromen

Een dichter speelt graag met woorden.

Dat doet hij bijvoorbeeld door te rijmen of te vergelijken.

Les 6: Dierengedichten
Je leert dat gedichten vaak over gevoelens gaan.
Je leert dat een dichter vaak ‘speelt’ met woorden.

vergelijken
Wat is hetzelfde en 
wat is verschillend?

herlezen
opnieuw lezen
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De juf of meester geeft je een letter A of B. 
Bereid je gesprek voor in je groep.

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 7

Je bent Kim, een jongen of meisje uit het derde leerjaar.
Je zou graag een huisdier hebben. 
Je zult je papa of je mama nog moeten overtuigen.
Welke argumenten ga je gebruiken? Schrijf er drie op.

Mijn argumenten:

- 

- 

- 

Onderstreep je beste argument met groen.
Denk al eens na over de reactie van je mama of je papa! 

Je bent de mama of papa van Kim, die graag een huisdier zou hebben.
Je vindt dat geen goed idee, en dat moet je Kim vertellen. 
Overtuig Kim dat hij/zij beter geen huisdier kan nemen.
Welke argumenten ga je gebruiken? Schrijf er drie op.

Mijn argumenten:

- 

- 

- 

Onderstreep je beste argument met groen.
Denk al eens na over hoe Kim zal reageren!

discussiëren
een discussie voeren

de discussie
gesprek waarbij je gedachten uitwisselt 
en de ander probeert te overtuigen

het argument
een reden die je geeft om iemand te 
overtuigen

overtuigen
iemand van gedachte doen veranderen 
door bepaalde argumenten te gebruiken

Les 7: Ik wil, ik wil …
Je leert discussiëren. 
Je leert goede argumenten geven. 

V
O

O
R

A

B

vergelijken
Wat is hetzelfde en 
wat is verschillend?

herlezen
opnieuw lezen
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Wat is een discussie?

Een discussie is een soort gesprek waarin iedereen kan uitkomen voor zijn mening 
en naar elkaar luistert. Meestal heeft een discussie een bepaald onderwerp.
Bv. Is een gsm toegestaan op school?

Tips voor een vlotte discussie

- Laat de anderen uitspreken.
- Luister goed en probeer de anderen te begrijpen.
- Vraag het woord.
- Geef goede argumenten. Vertel waarom jij iets denkt of vindt.

Vul de zinnen aan.

 speelde Kim en  speelde mama of papa.

Er komt  wel een  geen  huisdier omdat 

 .

Mijn argumenten waren  goed  redelijk  slecht .
De argumenten van mijn partner waren  beter  slechter .
Mijn partner heeft  goed  niet goed  naar mij geluisterd.
Ik heb goed  niet goed  geluisterd naar mijn partner.

T
IJ

D
E

N
S

N
A

Werk per twee: de ene is Kim, de andere is de mama of papa van Kim.
Voer je gesprek.
Wie heeft de beste argumenten (en krijgt dus zijn of haar zin)?
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Van aap tot zebra …

Ken je het alfabet nog?
Hou een wedstrijd met de klas. Wie binnen vijf minuten bij de meeste letters een dier 
heeft gevonden dat met die letter begint, wint!
Veel plezier!

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 7

 

A
 

B
 

C
 

D E F 

G H I 

J K L 

M N O 

P Q R 

S T U 

V W X 

Y Z  
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Sorteer door te kleuren: -pje, -je, en -tje.

Vul bij de tweede tekening juist aan.

1

2

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 8

droompje zeefje kabeltje pluimpje schoorsteentje

kalfje zeepje struikje kleutertje flesje

lepeltje madeliefje filmpje schermpje bootje

de deur

de schoorsteen

de brievenbus
de tuin

het raam

de schotel

de poort

het huis

het huisje 

het

Les 8: Verkleinwoorden
Je denkt na over het gebruik van verkleinwoorden.
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Maak van de vette woorden een verkleinwoord.
Wat verandert er aan de betekenis van de zin? 
Bespreek met je buur.
Ik heb een boete gekregen van een agent.

Papa heeft een fiets gekocht.

Lieselotte leest een verhaal voor.

Een poes is een schattig dier.

Bart kreeg van meester Walter een kus.

Bestaan er ook
vergrootwoorden,

meester?

Thema 2: Allemaal beestjes • Les 8

3

Schrijf de tekst over, maar probeer het minder erg voor te stellen. 
Gebruik verkleinwoorden.
Op het kruispunt in de Molenstraat reed ik met mijn fiets tegen een kleuter. 
De mevrouw die het zag gebeuren, verzorgde de kleuter. Ze plakte een pleister 
op zijn knie.

Welke woorden veranderden? Kleur ze.

4

Wat zijn verkleinwoorden?

Verkleinwoorden gebruik je om iets
- kleins   (Ik heb een leuk broertje.)
- liefs  (Wat ben jij toch een schatje!)
- onbelangrijks  (Het was maar een ongelukje!)
 aan te duiden.




