
Naam:  Datum: 

© De Taalkanjers Spelling 6, Plantyn Thema 6 – Huistaak K12

Hier oefen ik op:
■■ weetwoorden met een bijzondere uitspraak schrijven;
■■ aardrijkskundige namen met een koppelteken schrijven;
■■ werkwoordsvormen schrijven in de tegenwoordige en de verleden tijd.

Monnikenwerk

■■ Lees de woorden.
■■ Schrijf elke rij over in alfabetische volgorde.

alleszins – ontdekking – voortdurend – ontbijt – kathedraal

 

 

geenszins – thermometer – ambtenaar – beroemdste – dialoog

 

 

Wereldreis

■■ Schrijf de zin opnieuw.
■■ Schrijf het landdeel met een koppelteken.

1 Marseille is een stad in het zuiden van Frankrijk.

  

2 Zweden is een land in het noorden van Europa.

  

3 Faro is een stad in het zuiden van Portugal.

  

4 Rusland is een land in het oosten van Europa.

  

5 Chili is een land in het zuiden van Amerika.

  

6 België is een land in het westen van Europa.
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Dit vindt de juf/de meester van mijn taak: 

Hard gewerkt

■ Vul in elke zin de gevraagde tijd van het werkwoord in.

stranden (v.t.) Het schip  op een zandbank.

dromen (v.d.) Heb jij al wel eens eng ?

stappen (t.t.) Fatma  recht op haar doel af.

ontvangen (v.t.) De burgemeester  onze klas op het gemeentehuis.

zitten (v.t.) Op welke plaats  jullie gisteren?

verhuizen (t.t.) Het mooie kunstwerk  naar een museum in Berlijn.

tekenen (v.d.) Wie heeft de prenten in dat boek ?

ontdekken (v.d.) Vorige week werd er nog een nieuw insect .

verbieden (t.t.) De scheidsrechter  agressie op het voetbalveld.

Heden en verleden

■ Schrijf de zinnen in de andere tijd.
■ Tegenwoordige tijd wordt verleden tijd en omgekeerd.

1 De thermos staat op de kast.

2 Oma brandde een kaars in de kathedraal.

3 De ambtenaar reed met een enigszins raar gevoel naar huis.
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