
Taal actief • instapkaarten taal verkennen • groep 5 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch 1

taal verkennen | thema 1 | les 2

12

thema 1

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 splitsing – stom – slot

 Doe het zo: ¡ slot – splitsing – stom
2 botsing – bekeuring – brief
3 ijsje – inbraak – ieder

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 a Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

 Doe het zo: ¡ broek – geld – kaars – stip

1 geld kaars broek stip

2 tent hond cent lamp

3 ijs deur wens neus

4 pan jas zusje fijn

b Lees daarna de woorden van boven naar beneden.
Wat ontdek je?

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert woorden in alfabetische 
volgorde zetten.

Dit moet je weten
Je kijkt naar de eerste letter.
Zijn de beginletters hetzelfde? 
Dan kijk je naar de tweede letter.

tafel – tegel – toegang – trap 
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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week 1

Eerst proberen
Schrijf onder elkaar: ww, zn, bn. 
Zet de woorden van elke zin in de goede rij.

1 Aan het roestige hek hangt een brief.

 Doe het zo: ww hangt
  zn hek, brief
  bn roestige
2 Op de drukke kruising toetert een auto.
3 Hij fietst sneller dan zijn goede vrienden.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1  Schrijf het gekleurde woord over. Schrijf erachter wat het is: ww (werkwoord), 
zn (zelfstandig naamwoord) of bn (bijvoeglijk naamwoord).

1 We maken een ritje in onze nieuwe auto.

 Doe het zo: ¡ ritje zn 
2 Voorzichtig rijdt vader over de hoge verkeersdrempels. 
3 Aan het eind van de straat slaan we linksaf.
4 Een groene bromfiets schiet plotseling de stille weg over.
5 Net op tijd trapt vader op de rem. 
6 �Oef,� zucht hij, �bijna een botsing�. 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je werkwoorden, zelfstandige 
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden 
in een zin vindt. 

Dit moet je weten
Het werkwoord zegt wat er wordt gedaan in 
de zin.
Een zelfstandig naamwoord is een woord voor 
een mens, dier of ding.
Een bijvoeglijk naamwoord zegt hoe het 
zelfstandig naamwoord eruitziet of wat je 
ervan vindt. 

De vrienden voetballen op een groot grasveld. 
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Eerst proberen
Kijk goed naar de illustratie.
Maak de zin langer met een 
wat-deel en een waar-deel.
Bedenk zelf een wanneer-deel. 

1 De dief steelt.

 Doe het zo: ¡ De dief steelt om vijf uur 
  een ketting in de winkel.

2 De meisjes spelen.

3 De jongen leest.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Lees alle zinnen.
Kies een puzzelstukje als antwoord. Maak dan een zin.

1 Mo leest. Wat leest Mo? 

 Doe het zo: ¡ Mo leest de regels.
2 Mo zoekt de dobbelstenen. Waar zoekt Mo de dobbelstenen?
3 Mo speelt nu. Wat speelt Mo nu?
4 Mo zet op het bord. Wat zet Mo op het bord?
5 Mo speelt het spel. Waar speelt Mo het spel?
6 Mo is boos. Wanneer is Mo boos?

in de kamer

in de kast

de regels

de pionnen

het spel

ddddd

n ??en?

als hij verliest
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Dit ga je leren
Je leert hoe je zinnen langer maakt 
met een wat-deel, een waar-deel en 
een wanneer-deel.

Dit moet je weten
Je maakt een zin langer door 
antwoord te geven op de vragen 
wat, waar en wanneer.

Vader koopt.
Vader koopt een toeter. 
Vader koopt bij de fietsenmaker. 
Vader koopt morgen. 
Morgen koopt vader een toeter 
bij de fietsenmaker.
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Eerst proberen
Hieronder staan drie zinnen in streektaal. Wat staat er?
Schrijf de zin in algemeen Nederlands op. 

1 Kan je niet uutkieke! 

 Doe het zo: 1 Kun je niet uitkijken!
2 Vergitte gij oew jaske nie?
3 Hee goade mee?

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Kijk naar de illustraties.
Wat denk je dat ze spreken: streektaal of algemeen Nederlands?

Doe het zo: ¡ streektaal

1

2

3

4

5

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat er naast de Nederlandse 
taal ook streektalen zijn.

Dit moet je weten
Nederland is verdeeld in provincies 
en streken. In elke streek gebruiken 
de mensen het Nederlands een 
beetje anders. Zo heeft elke streek 
zijn eigen streektaal. 

Brabants: Da gaot dr goe in! 
 Dat is lekker!
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