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taal verkennen | thema 2 | les 2

46

thema 2

les 2

week 1

Eerst proberen
Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 boterham – bord – boer 

 Doe het zo: ¡ boer, bord, boterham
2 koken – kool – konijn – koeienmest
3 fruit – frisdrank – fraai – flink

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 

Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.

1 zuur zoet zintuigen

 Doe het zo: ¡ zintuigen, zoet, zuur
2 oren of ogen open

3 voor vader verse vis

4 lollies lekker lang likken

5 bessen mmm meloen bah

6 van hutspot houdt Han heel veel 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden met een of meer 
dezelfde beginletters in alfabetische 
volgorde zet.

Dit moet je weten
Eerst kijk je naar de eerste letter.
Als er woorden met dezelfde letter 
beginnen, kijk je naar de tweede letter.
Als de tweede letter ook hetzelfde is, 
kijk je naar de derde letter.

zoet – zondag – zorgen – zout
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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taal verkennen | thema 2 | les 4

48

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het meervoud op.

1 Een dag vrij. Twee ... vrij.

 Doe het zo: ¡ dagen
2 Een weg door het bos. Twee … door het bos.
3 Een schot op doel. Twee … op doel.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Bij welk meervoud verandert de klank?
Schrijf de letter op. Alle letters samen zijn een woord.

1 bed – bedden (t) buurt – buurten (b) bad – baden (r)

 Doe het zo: ¡ r
2 stap – stappen (t) slag – slagen (u) spaak – spaken (v)
3 smid – smeden (i) smaak – smaken (j) stal – stallen (k)
4 schot – schoten (k) stel – stellen (l) speer – speren (m)
5 hoef – hoeven (d) hof – hoven (e) hak – hakken (f)
6 vraag – vragen (m) verbod – verboden (n) vos – vossen (o)

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je het meervoud van woorden maakt.

Dit moet je weten
Bij sommige woorden verandert in het 
meervoud de klank.

enkelvoud meervoud

een bad      a    twee baden     aa   
een slot      o    twee sloten     oo   
een schip      i    twee schepen     ee   
een bezigheid     ei     twee bezigheden     ee   
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taal verkennen | thema 2 | les 7

54

thema 2

les 7

week 2

Eerst proberen
Maak van de twee zinnen één zin. 
Schrijf alleen het voegwoord op.

Kies uit:   en      maar      of      want  

1 Jos vindt dat ik opschep. Hij is gewoon jaloers.

 Doe het zo: ¡ maar
2 De kinderen zwaaien met hun handen. 
 Ze trekken rare gezichten.
3 Ik houd een spreekbeurt over de doventolk. 
 De meester heeft het me gevraagd.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het voegwoord op.

1  Mevrouw De Jager ziet haar kleinzoon, 
want ze kijkt uit het raam.

 Doe het zo: ¡ want
2 Ze doet de deur open en ze laat haar kleinzoon binnen.
3 Haar kleinzoon zegt iets, maar ze verstaat het niet.
4 Mevrouw De Jager praat heel hard en wijst naar haar oren.
5 Ze heeft haar gehoorapparaat niet in, want de batterijen zijn leeg!
6 Nu moet haar kleinzoon heel hard praten, maar dat vindt hij niet erg. 

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je van twee zinnen één zin maakt.

Dit moet je weten
Je voegt de zinnen samen met een voegwoord.
En, maar, of en want zijn voegwoorden.

Mijn moeder kan praten met doven en ze 
kan praten met slechthorenden.
Ik kan gebarentaal, maar niet zo goed als 
mijn moeder. 
Mijn moeder praat met de mond of ze praat 
met gebaren. 
Mijn moeder is beroemd, want ze komt 
soms op tv.
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taal verkennen | thema 2 | les 9

56

thema 2

Eerst proberen
Schrijf het gekleurde woord met het verkleinwoord op.

1 Ik proef met mijn tong.

 Doe het zo: ¡ tong – tongetje
2 Ik hoor een bel.
3 Ik voel de leuning.

Heb je een fout? Begin bij 

Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf het gekleurde woord met het verkleinwoord op.

1 Dit is je arm en dat is je been.

 Doe het zo: ¡ arm – armpje, been – beentje
2 Dit is een vinger en dit is een teen.
3 Dit is je oor, daar hoor je mee.
4 Dit is een oog, daarvan heb je er twee.
5 Je wang voelt zo zacht als fluweel.
6 Daarop geef ik een kus. Een, twee, veel. 

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je verkleinwoorden met -etje 
en -kje maakt.

Dit moet je weten
Een verkleinwoord is een zelfstandig 
naamwoord met iets erachter: 
-je, -pje, -tje, -etje en -kje

de tang  het tangetje
de bal  het balletje (let op: dubbel ll)
de woning  het woninkje (let op: 
de g verdwijnt)

Een verkleinwoord is altijd een het-woord: 
het tangetje, het balletje, het woninkje.
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