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Thema 6 Op je gezondheid

Kan ik dit al?
Werkwoorden schrijven in de tegenwoordige tijd.
Werkwoorden schrijven in de verleden tijd.
Woorden schrijven met de vrije klinker ie als i in -isch.
Woorden schrijven met de achtervoegsels -heid en -teit.
Woorden schrijven waarbij c uitgesproken wordt als k.
Leenwoorden schrijven uit het Engels.
Leenwoorden schrijven uit het Frans.
Hoofdletters passend gebruiken.

Dictee 
  /25

Luister goed.
Schrijf de woorden op.

  

  

Luister goed.
Schrijf de zin op.

 

 

 

 

Opdracht 1 Niet zo gezond … 
  /6

Schrijf bij elke prent het goede woord.

  

  

  

  

cornflakes plastic nationaliteit

commentaarstopcontactberoemdheid

De Belgische premier contacteert de Kroatische minister telefonisch. 

De genodigden genoten van een overheerlijk diner in het populaire restaurant.

cola lolly cupcake

ketchup chips praline
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Opdracht 2 En … actie! 
  /6

Schrijf het woord goed op.
Op de plaats van het vraagteken vul je c of k in.

tra?tor  re?enboe? 

o?tober  lo?omotief 

dire?teur  ?waliteit 

Opdracht 3 Wie staat er aan het hoofd? 
  /8

Schrijf de zinnen over.
Noteer hoofdletters waar het moet.

antwerpen ligt aan de schelde.

 

de auteur uit frankrijk verblijft in de nieuwstraat in brussel.

 

 

Opdracht 4 De juiste tijd 
  /10

Schrijf het werkwoord in de juiste tijd.

rusten Gisteren  ik uit na een lange fietstocht.

antwoorden De verkoper  niet op mijn vraag.

kopen Wij  vorige week een nieuwe televisie.

vertellen  Waarom  jij de waarheid niet toen ik je vroeg wat er 

gebeurde?

bezitten De jongen  vandaag nog geen smartphone.

surfen  jij ooit al op hoge golven?

rijden De chauffeur  dagelijks met zijn vrachtwagen naar de haven.

branden Gisteren  er een huis af in onze straat.

verbieden De bewaker  me om foto’s te nemen van het kunstwerk.

schrijven Mijn mama  elke ochtend een briefje voor ze vertrekt.

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Juf/Meester vindt

tractor

oktober

directeur

rekenboek

locomotief

kwaliteit

Antwerpen ligt aan de Schelde.

De auteur uit Frankrijk verblijft in de Nieuwstraat in Brussel.

rustte

antwoordt/antwoordde

kochten

vertelde

bezit

Surfte

rijdt/reed

brandde

verbiedt /verbood

schrijft


