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10

thema week 1

les 2 Eerst proberen
Schrijf het waar-deel op.

1 De vis zwemt in de kom.
 Doe het zo: ¡ in de kom
2 De kom staat op tafel.
3 De tijger en de leeuw wonen in de zoo.

Heb je een fout? 
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Zoek het waar-deel bij elke zin.
Schrijf de letter op.
Lees de letters. 
Je vindt een dier.

1 De hond ligt …
 Doe het zo: ¡ t- in de mand
2 De parkiet fluit …
3 De koe graast …
4 De kippen pikken …
5 De aap klimt …

t- in de mand

ij- in de kooi

g- in de wei

e- in het zand

r- in de boom

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een zin langer maakt met 
een waar-deel.

Dit moet je weten
Het waar-deel in de zin vertelt waar iets 
gebeurt.
Je vindt het waar-deel door te vragen: 
waar …?

De leeuw is in de kooi.
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thema week 1

12

les Eerst proberen
De lange zin is ingekort.
Welke ingekorte zinnen zijn goed?

Uil schudt nog meer voer uit de bus in het water.
1 Uil schudt voer in het water.
 Doe het zo: ¡ goed
2 Uil nog meer voer.
3 Uil schudt voer uit de bus.

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Lees eerst de zin.
Lees dan de zin zonder het blauwe woord.
Schrijf de zin op zonder de blauwe en paarse woorden.

1 Het witte lam speelt in de wei.
 Doe het zo: ¡ Het lam speelt.
2 De kleine big wroet door het stro.
3 De zachte pup valt over de rand van de stoep.
4 De stoere kitten klimt in de haren van de hond.
5 Een speels veulen rent langs het hek van de wei.

12

rden.

i.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een lange zin korter maakt.

Dit moet je weten
Je haalt woorden weg.
Toch houd je een goede zin over.
In een goede zin staat altijd een wie-deel 
en een werkwoord.

De vis in de kom heeft oranje kieuwen.
De vis heeft oranje kieuwen.
De vis heeft kieuwen.
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18

thema week 2

les Eerst proberen
Maak van een vertelzin een vraagzin.
En andersom.

1 Uil heeft een vis.
 Doe het zo: ¡ Heeft Uil een vis?
2 Een goudvis zit in een kom.
3 Past Vos op de goudvis?

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Is het een vertelzin of een vraagzin?

1 De leeuw woont in de dierentuin.
 Doe het zo: ¡ vertelzin
2 Zwemt de vis in een vissenkom?
3 Haas en Vos drinken thee.
4 Maakt Vos een grap?
5 Kun je onder water niet ademen?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er twee soorten zinnen zijn: de 
vertelzin en de vraagzin.

Dit moet je weten
Een vertelzin is een zin waarin je iets vertelt.
Een vraagzin is een zin waarin je iets vraagt.
Aan het eind van een vertelzin staat een punt.
Aan het eind van een vraagzin staat een 
vraagteken.

Uil heeft een vis in een vissenkom.

Heeft Uil een vis in een vissenkom?
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20

les Eerst proberen
Is de zin beleefd of onbeleefd? 
Maak een onbeleefde zin beleefd.

1 Geef mij snoep! 
 Doe het zo: ¡ Onbeleefd.Mag ik een snoepje?
2 Mag ik u wat vragen?
3 Schuif eens op!

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Wie is beleefd: de jongen of het meisje?
Doe het zo: ¡ De jongen is beleefd.

3
Hé joh! Je laat

iets vallen! 
U laat iets 

vallen mevrouw!

4
Ik wil die! 

Mag ik alstublieft 
die vis?

5
Hoi!Goedemorgen 

meneer! 

1 2
Nee, 

dank u 
wel.

Ik moet 
dat konijn 

niet.

Ik vind die 
parkiet 
stom.

Ik hou niet zo van 
parkieten, pap.

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert het verschil tussen beleefd en 
onbeleefd praten.

Dit moet je weten
Als je beleefd praat, praat je netjes.
Als je onbeleefd praat, praat je niet netjes.

Beleefd: Mag ik nog een koekje?
Onbeleefd: Ik wil een koekje! Nu meteen!
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