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Thema 8 Spel gespo(r)t

Kan ik dit al?
■■ Persoonsvormen schrijven in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd.
■■ Voltooide deelwoorden schrijven.
■■ Woorden schrijven met een medeklinker die niet wordt uitgesproken.
■■ Hoofdletters passend gebruiken.
■■ Verkleinwoorden schrijven waarbij het grondwoord verandert.
■■ Meervouden schrijven waarbij het grondwoord verandert.
■■ Meervouden schrijven van woorden op -ik en -it.

Dictee 
  /20

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

  

  

 

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

 

 

 

 

Opdracht 1 Mijn hoofd op orde 
  /8

■■ Schrijf de zinnen over.
■■ Schrijf hoofdletters waar het moet.

frankrijk, nederland en belgië grenzen aan de noordzee.

 

 

dit jaar valt pasen aan het eind van de paasvakantie.

 

 

Opdracht 2 Klein en schattig 
  /10

■■ Schrijf het verkleinwoord.

wandeling  paling 

schip  paraplu 

tuinman muntthee atleet

marathon winterkoninkje fotografen

foto’s veldmuizen

De apotheker vertelde over de prachtige kathedraal. 

Het jongetje beantwoordt de theorievraag.

Frankrijk, Nederland en België grenzen aan de Noordzee.

Dit jaar valt Pasen aan het eind van de paasvakantie.

wandelingetje palinkje

scheepje parapluutje

 /65
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glas  ski 

woning  blad 

tekening  tuinslang 

Opdracht 3 Hoe meer, hoe liever 
  /10

■■ Schrijf het meervoud.

monnik  kievit 

hoofdstad  zeilschip 

perzik  zekerheid 

regenlaars  klokhuis 

waarheid  wijnglas 

Opdracht 4 Drink jij graag thee? 
  /8

■■ Schrijf de woorden op.
■■ Op de plaats van het vraagteken schrijf je th of t.

?emperatuur  ?ermometer 

biblio?eek  be?alen 

?ermosfles  cen?ime?er 

me?ode  me?aal 

Opdracht 5 Ik schrijf, ik schreef, ik heb geschreven 
  /9

■■ Schrijf het werkwoord in de juiste tijd.

bestellen (v.t.) Mama  een nieuwe auto.

verbieden (t.t.) De agent  je om bij rood licht over te steken.

rijden (v.d.) De chauffeur is verkeerd .

wachten (v.t.) Het meisje  op de bus.

strijken (v.d.) Papa heeft mijn kleren .

verhuizen (v.d.) Het bedrijf is  naar een andere stad.

gebeuren (v.d.) Er is iets raars  op school.

onthouden (t.t.) Hoe  jij die moeilijke woorden? 

beloven (v.t.) Wat  jij aan jouw vriend?

glaasje skietje

woninkje blaadje

tekeningetje tuinslangetje

monniken kieviten

hoofdsteden zeilschepen

perziken zekerheden

regenlaarzen klokhuizen

waarheden wijnglazen

temperatuur thermometer

bibliotheek betalen

thermosfl es centimeter

methode metaal

bestelde

verbiedt

gereden

wachtte

gestreken

verhuisd

gebeurd

onthoud

beloofde

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Juf/Meester vindt


