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taal verkennen | thema 1 | les 2

12

thema 1 week 1

2

les 2 Eerst proberen
Schrijf de zelfstandige naamwoorden op.

1 Een slak zit op het glas.
 Doe het zo: ¡ slak, glas 
2 De duif eet het brood.
3 De man draagt een tas.

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 a Schrijf de zelfstandige naamwoorden op.
  Schrijf eerst de mensen op.

 Doe het zo: jongen
b Schrijf de dieren op.
 Doe het zo: hond
c Schrijf de dingen op.
 Doe het zo: voetbal

meisje

bank

jongen

juf

hond
muis

poes

klimrek

voetbal

boom

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een zelfstandig naamwoord is.

Dit moet je weten
Een zelfstandig naamwoord is een woord 
voor een mens, dier of ding.

 man kat fiets
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thema 1 week 1

14

les Eerst proberen
Schrijf het lidwoord en het zelfstandig naamwoord op.

1 
 Doe het zo: de slak
2
  
3

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Schrijf het lidwoord en het zelfstandig naamwoord op.

1 In de sloot wonen de dieren.
 Doe het zo: ¡ de sloot, de dieren
2 De vissen zijn in het water.
3 De kikkers zijn op de kant.
4 Er zwemt een zwaan.
5 In de sloot ligt een bootje.

14

 Schrijf het lidwoord en het zelfstandig naamwoord op.

1 In de sloot wonen de dieren.
Doe het zo: ¡ de sloot, de dieren

2 De vissen zijn in het water.
3 De kikkers zijn op de kant.
4 Er zwemt een zwaan.
5 In de sloot ligt een bootje.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat een lidwoord is.
Je leert waar een lidwoord bij hoort.

Dit moet je weten
de  het een
jongen meisje jongen, meisje 
aap schaap aap, schaap
tafel huis tafel, huis
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20

thema 1 week 2

les Eerst proberen
Maak drie samenstellingen.

appel tas
school kamer
bad  boom
Doe het zo: appelboom
Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Maak van de twee woorden een nieuw woord.

1 Mijn vriend Tjerk heeft last van hooi + koorts. 
 Doe het zo: ¡ hooikoorts
2 Zijn neus snuit hij in een zak + doek.
3 Hij wil niet naar buiten met de voet + bal.
4 En ook niet spelen met het kaart + spel. 
5 Daarom lezen we samen een strip + boek.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een samenstelling maakt.

Dit moet je weten
Je maakt een samenstelling door twee woorden
aan elkaar te plakken.

fiets + bel 
 fietsbel
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thema 1 week 2

22

les Eerst proberen
Zet de vier stukjes in de volgorde van het alfabet.
Begin met de gekleurde letters.

1 nop klm tuv qrs
Doe het zo: ¡ klm nop qrs tuv 
2 fgh ab ijk cde
3 qrst mnop xyz uvw

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Welke letter staat er op de lege plek?

1 a ... ... d ... f
 Doe het zo: ¡ ab cd ef 
2 g ... ... j k ...
3 m ... ... p q ...
4 s ... ... v ... ... y ...

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat het alfabet is.
Je kunt het alfabet opzeggen van a tot z.

Dit moet je weten
Het alfabet heeft 26 letters.
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 
De letters staan altijd in deze volgorde.
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