
H1.2

Les 3

Schrijf de zinnen op twee manieren.
Gebruik in de ene zin beginaanhaling en in de andere zin eindaanhaling.
Schrijf de passende leestekens.
Vervoeg ook het werkwoord.

Jonas / roepen / Kijk! Wat een speciale vogel!

 

 

De natuurgids / antwoorden / Dat is de pestvogel.

 

 

Jonas / zeggen / Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!

 

 

Kraak de code.
Schrijf de woorden op.

Tip!
1 = d, 2 = e, 3 = f, 4 = g, 5 = h …

88 222 115151555515555 1666616666 177717771777 1999919999 244444224444424444422 88 244444224444424444422 111111 177771777717777 66 222  

333 24444424444422 1100000100000 666 999 666 22 333 22 22 1666616666 1111717177777177777  

20000020000002000000 666 11111111111 17771777 22 155551555515555 10000100000100000 24444424444422 24444424444422 1111 111  

 3.1

7

11

Jonas roept: ‘Kijk! Wat een speciale vogel!’

‘Kijk! Wat een speciale vogel!’, roept Jonas.

De natuurgids antwoordt: ‘Dat is de pestvogel.’

‘Dat is de pestvogel’, antwoordt de natuurgids.

Jonas zegt: ‘Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!’

‘Wat een rare naam voor zo’n mooie vogel!’, zegt Jonas.

kerstvakantie

familiefeest

wintermaand
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Meeroefeningen

Les 1

Noteer de voornamen van al je klasgenoten.
Rangschik de namen alfabetisch.

 

 

 

 

 

 

Les 2

Zet de woorden in de goede volgorde.
Vervoeg ook het werkwoord.
Gebruik aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
Begin met het gekleurde woord.

Hajar / wil / gaan / zeggen / ik / schaatsen / vandaag.

 

 

niet / antwoorden / open / schaatsbaan / Bert / de / vandaag / is.

 

 

boos / zeggen / Hajar / zoek / wel / dan / ik / is / open / die / een!

 

 

10

 1.1

 2.1

7

11

eigen antwoord

Hajar zegt: ‘Ik wil vandaag gaan schaatsen.’

‘De schaatsbaan is vandaag niet open’, antwoordt Bert.

Hajar zegt boos: ‘Dan zoek ik een die wel open is!’

Voor het deel van de zin tussen aanhalingstekens zijn andere antwoorden mogelijk.

49

Les 3

Schrijf elke zin als een citaat.
Gebruik aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
Denk aan de hoofdletters.
Kijk naar het voorbeeld.

Voorbeeld:
Jonas zegt dat hij heel moe is.
Jonas zegt: ‘Ik ben heel moe.’

Joshua zegt dat hij morgen niet naar school komt.

 

De meester vraagt waarom hij er niet zal zijn.

 

Joshua antwoordt dat hij naar het ziekenhuis moet.

 

Kraak de code.
Schrijf de woorden op.

Tip!
1 = a, 2 = b, 3 = c, 4 = d, 5 = e …

777 99 20000020000022 111 111 1888818888  1555515555 122212221222 99 66 111 144444144444144444 22200002000022  444 18818888881888888 515155555155555 13313331333 555 444 111 81818888881888888 99 1999919999

  

22222222222222222 1888818888 99 5555 14444411144144444144444 44444 5555 14444411144144444144444  222222222222222 1111 11111111111 1111 144444111441444444144444 200002000022 99 55555  233233333233333 18818888881888888 1111515155555155555 5555 200002000022 5555 14444411144144444144444

  

 3.1

11

Joshua zegt: ‘Ik kom morgen niet naar school.’

De meester vraagt: ‘Waarom zul je er niet zijn?’

Joshua antwoordt: ‘Ik moet naar het ziekenhuis.’

gitaar olifant dromedaris

wroetenvakantievrienden
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Weeroefeningen

Les 1

Lees de woorden.
De eerste letter is telkens dezelfde.
Kleur de tweede letter van elk woord.
Rangschik de woorden alfabetisch.

konijn – kameel – kwikstaart – kever

 

dromedaris – dinosaurus – dolfijn – dashond

 

Apeldoorn – Aken – Antwerpen – Athene – Amsterdam

 

Les 2

Schrijf de zinnen opnieuw.
Plaats aanhalingstekens en leestekens waar het hoort.
Denk ook aan de hoofdletters.

Leen zegt ik ga vandaag een wandeling maken.

 

 

Dan wil ik wel met je mee antwoordt Ricardo.

 

 

We zullen de anderen ook meevragen stelt Leen voor.

 

 

Ricardo zegt lachend hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

 

 

10

 1.1

11

 2.1

kameel, kever, konijn, kwikstaart

dashond, dinosaurus, dolfijn, dromedaris

Aken, Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Athene

Leen zegt: ‘Ik ga vandaag een wandeling maken.’

‘Dan wil ik wel met je mee’, antwoordt Ricardo.

‘We zullen de anderen ook meevragen’, stelt Leen voor.

Ricardo zegt lachend: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’

47


