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Thema 7 Banaanbruin, zandgeel of zo

Kan ik dit al?
■■ Woorden schrijven met ie als i.
■■ Woorden schrijven met de achtervoegsels -heid en -teit.
■■ Woorden schrijven met de vrije klinker ie als i in -isch.
■■ Woorden schrijven waarbij c uitgesproken wordt als s of k.
■■ Persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige tijd.
■■ Persoonsvormen schrijven in de verleden tijd.
■■ Voltooide deelwoorden schrijven.

Dictee 
  /25

■■ Luister goed.
■■ Schrijf de woorden op.

  

  

■■ Luister goed.
■■ Schrijf de zin op.

 

 

 

 

Opdracht 1 Sappige citroen in actie 
  /10

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

?e?onde  ?on?ert 

de?imeter  gi?teren 

a?teur  do?ter 

af?tand  de?ember 

ongelu?  fe?tival 

conclusie commissaris directrice

artikel dinosaurus speculaas

Zijn die elektrische toestellen van uitstekende kwaliteit? 

De kinesist gaf geen commentaar op de reactie van de Russische specialist.

seconde concert

decimeter gisteren

acteur dokter

afstand december

ongeluk festival
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Opdracht 2 Netjes aangepast 
  /10

■■ Maak van elk grondwoord een woord op -isch, -heid of -teit.

auto  sport 

België  actie 

mentaal  meer 

praktijk  brutaal 

dank  veel 

Opdracht 3 Nooit voltooid 
  /8

■■ Schrijf van elke infinitief het bijbehorende voltooid deelwoord.

werken Papa heeft hard .

dromen Ik heb niet zo fijn  vannacht.

schrijven De auteur heeft een nieuw boek .

beloven Oma heeft mij een mooi cadeau .

kopen Mama heeft een nieuwe jas .

verdienen Jij hebt wel een ijsje !

rijden De jongens zijn met de fiets naar school .

snoepen Dat meisje heeft te veel .

Opdracht 4 Altijd op tijd 
  /7

■■ Schrijf het werkwoord in de juiste tijd.

drinken (t.t.) Onze meester   elke dag twee kopjes muntthee.

branden (v.t.) Ons haardvuur  de hele avond.

zoeken (v.t.) Samira  haar potlood.

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

kiezen (t.t.) De jongen  een leuke film uit.

verhoren (t.t.) De agent  de getuige.

wachten (v.t.) De man  tevergeefs op de bus.

automatisch sportiviteit

Belgisch activiteit

mentaliteit meerderheid

praktisch brutaliteit

dankbaarheid (hoe)veelheid

gewerkt

gedroomd

geschreven

beloofd

gekocht

verdiend

gereden

gesnoept

drinkt

brandde

zocht

strandde

kiest

verhoort

wachtte

Hoe deed ik de taak?

Ik denk Juf/Meester vindt


