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taal verkennen | thema 3 | les 2

80

thema 3

Eerst proberen
Schrijf de samenstelling op.
Geef aan tot welke woordsoort de delen behoren.

1 Inge stopt een briefje in de achterzak van haar spijkerbroek.

 Doe het zo: ¡ achter (vz) + zak (zn), 
  spijker (zn) + broek (zn)
2 De pashokjes zijn op de bovenverdieping.
3 Ondertussen wacht haar grootvader buiten bij de ingang.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf de woorden op die een samenstelling vormen.

1 Mijn grote zus staat al een uur voor haar klerenkast.

 Doe het zo: ¡ kleren + kast
2 Voor het schoolfeest wil ze mooie kleren dragen.
3 Ze heeft haar bontlaarsjes en bloemetjesjurk al aan.
4 Nu nog oogschaduw en lippenstift op.
5 ‘Je lijkt wel een model uit een modeblad,’ zeg ik.
6 ‘Alleen het prijskaartje aan je jurk staat een beetje gek.’

les 2

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat in een samenstelling soms 
ook een bijvoeglijk naamwoord (bn) of 
een voorzetsel (vz) verstopt zit.

Dit moet je weten
bn zn vz zn
klein + kind uit + verkoop
kleinkind uitverkoop
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taal verkennen | thema 3 | les 4

82

thema 3

Eerst proberen
Zet het werkwoord in de verleden tijd.

1 Mama schuift het gordijn van het pashokje opzij.

 Doe het zo: ¡ schoof
2 In de spijkerbroek zitten allerlei scheuren.
3 Kareltje trekt aan mama’s hand en vraagt om een ijsje.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? begin bij 

1 Schrijf het hele werkwoord op.

1 De jongen riep zijn vrienden.

 Doe het zo: ¡ roepen
2 Het meisje klom hoog in de lantaarnpaal.
3 De jongen at een appel én een peer.
4 De baby kroop over de grond.
5 Het meisje viel haar maillot kapot.
6 De kinderen zwommen onder water.

2 a Zet het werkwoord in de verleden tijd.

1 Ik loop graag door de winkelstraat.

  Doe het zo: ¡ liep
2 Ik houd erg van winkelen.
3 Mijn vriendin en ik bezoeken vooral winkels met betaalbare kleding.
4 Mijn vriendin trekt zoveel mogelijk verschillende kleding aan.
5 Ze bekijkt zichzelf uitgebreid in de spiegel.
6 Maar ik heb maar geld voor één kledingstuk.

les 4

week 1 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat sommige werkwoorden van klank 
veranderen in de verleden tijd.

Dit moet je weten
Werkwoorden die van klank veranderen, 
noemen we andere-klankwerkwoorden.

tegenwoordige tijd:   Mama zoekt Kareltje 
in de winkel.

verleden tijd:  Mama zocht Kareltje 
in de winkel.

tegenwoordige tijd:   Kinderen vragen hun 
ouders om zo’n 
spijkerbroek.

verleden tijd:  Kinderen vroegen 
hun ouders om zo’n 
spijkerbroek.
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taal verkennen | thema 3 | les 7

88

thema 3

Eerst proberen
Doe de tijdproef. Schrijf twee keer de persoonsvorm op.

1 Het regent al dagen.

 Doe het zo: ¡ regent, regende
2 Marit zat met haar vriendin Jet op het muurtje.
3 Ze aapt alles na.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Staat de persoonsvorm in de verleden tijd (v.t.) of in de tegenwoordige tijd (t.t.)?

1 Josefien draagt graag prinsessenjurken.

 Doe het zo: ¡ t.t.
2 Vroeger vond niemand dat raar.
3 Veel meisjes kwamen in lange roze jurken naar school.
4 In groep 4 begon het uitlachen.
5 Josefien trekt zich daar niks van aan.
6 Een echte prinses draagt toch wat ze wil?

les 7

week 2 taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je de persoonsvorm vindt met 
de tijdproef.

Dit moet je weten
Als de tijd van een zin verandert, verandert 
ook de persoonsvorm. Dit heet de tijdproef.

Nora luistert niet goed naar haar moeder. 
 tegenwoordige tijd (t.t.)

Nora luisterde niet goed naar haar moeder. 
 verleden tijd (v.t.)
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taal verkennen | thema 3 | les 9

90

thema 3

Eerst proberen
Schrijf de letterlijke en de figuurlijke betekenis op van de zin.

1 De oude man is stinkend rijk.

  Doe het zo: 

 ¡ Letterlijk: De oude man is rijk en stinkt.
 Figuurlijk: De oude man is heel rijk.

2 Je vist achter het net, want ik heb alle ijsjes al uitgedeeld.
3 Deze test is voor mij een fluitje van een cent.

Heb je een fout? Begin bij 
Heb je alles goed? Begin bij 

1 Schrijf op: letterlijk of figuurlijk.

1 Pesara voert altijd het hoogste woord.

 Doe het zo: ¡ figuurlijk
2 In onze tuin staat de hoogste boom van de buurt.
3 Tussen de bladeren van de boom zie je een kattenkop.
4 Ik vind Pesara een kattenkop.
5 Ze haalt het bloed onder mijn nagels vandaan.
6 Het bloed van een duif zit onder de nagels van de kat.

week 2

les 9

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert dat zinnen een letterlijke en een 
figuurlijke betekenis kunnen hebben.

Dit moet je weten
Letterlijk betekent dat je met woorden 
precies zegt wat je bedoelt.
Figuurlijk betekent dat je met woorden 
iets anders bedoelt dan je letterlijk zegt.

Zet je ouders in het zonnetje!

Letterlijke betekenis: 
Zet je ouders in de zon.

Figuurlijke betekenis: 
Geef je ouders extra aandacht.
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