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Handje met ring staat op de transfer:

V:\transfer\Banananas\To Banananas\Zie zo Taal - Zie zo Spelling\Open Be-
standen Nederland\Spelling in beeld

In werkboek Spelling in Beeld a1, blok 2, p. 18, oefening 1.

Een pijltje zetten naar de pink!

Hoofdletters: personen, heilige personen/zaken

1  Negen namen worden met een hoofdletter geschreven. 
Omcirkel ze.

✂

2  Vul in: p of P. 
Schrijf dan de woorden met hoofdletters helemaal  op.

Oom   eÄ r speelt   rachtig    iano.

                          .

In   arĳ s hebben we   izza gegeten.                 .

Met   a� n zoeken we   aa� itï s.                 .

Onze   œ s   imk£  zit weer in de boom.                 .

Waarom is de   ol� פ lstraat afgezet 
voor alle verkeer?                 .
✂

✂

✂

3  Schrijf twee namen van personen en twee namen van heilige personen of zaken.

       

4  Bedenk twee zinnen met de namen van oefening 3.

 

 

5  Los de rebus op.

25 december is het Kerstmis. Het is het feest van de geboorte van Jezus.
Eerst gaan we samen naar de kapel die gewijd is aan Maria.
Daar wordt het prachtige kerstverhaal voorgelezen.
Nadien feesten we thuis. Miranda, Tom, Leo en Joke kwamen als eersten aan.
Ahmed komt ook. Hij gelooft in Allah.

  

+ +

-r k=p -a -d
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Samenstellingen

1  Omcirkel de zes samenstellingen.

✂

2  Schrijf bij elke afbeelding een samenstelling.

3  Vul in: t of d. 
Schrijf dan de samenstellingen nog eens op.

Wat heb ik een tan   pĳ n!  

Zij heeft last van een blœ    � us.  

Zaterdag zie ik je in de Á  s   � nt.  

Het dopje van de tan   pasta is weg.  

Wie doet mee met een wedstrijdje vœ    bal?  

✂

4  Schrijf drie samenstellingen op. 
Het eerste stukje eindigt op d of t.

   

✂

                                 

Op het gasfornuis staat een vuile koekenpan.
Naast het fornuis staan vuile wijnglazen en soepkommen.
In de kommen liggen eetlepels en een broodmes.
Wie wast dat straks allemaal af?
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Woorden met klankgroepen die eindigen op een korte klinker of een lange klinker

1  In welke woorden hoor je een lange klinker op het eind van de eerste klankgroep?
Kleur deze klinker groen.
In welke woorden hoor je een korte klinker op het einde van de eerste klankgroep?
Kleur deze klinker blauw.
In welke woorden hoor je een medeklinker op het eind van de eerste klankgroep?
Kleur deze medeklinker paars.

✂

2  Schrijf samenstellingen onder de afbeeldingen.

✂

3  Vul in: n of nn. Schrijf de woorden daarna helemaal op.

Dit spelletje gaan wij wi    en!  

In de wi    � r zijn de meeste bomen kaal.  

In welke straat wo    en jullie?  

Hij wilde zo    ñ r jas naar buiten.  

Zo lang ku    en we niet meer wachten!  

Mag ik je potlood even ó     en?  

makkelijk

avonturen

meester

kaarten

bellen
toverhekskelder

prinsessen

verkleden

kudde

verkleedkoffer

trappen

✂

4  Bedenk twee woorden met /oo/ aan het eind van de eerste klankgroep. 
Bedenk twee woorden met /o/ aan het eind van de eerste klankgroep.
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Werkwoorden en persoonsvormen

1  Omcirkel de persoonsvormen.

✂

✂

3  Vul de ontbrekende letters in.
Schrijf de woorden dan helemaal op.

Het zonnetje schĳ n   erg hard.  

Marieke en Nona zw   � n.  

Elsie klaa   dat het te warm is.  

We k   פ n een lekker ijsje, � g   Marieke.    

Maar het ijsje sõ    veel te snel.  

Marieke mo   op haar broek.  

Nu kl   � n ze alle twee.  

De kinderen s Seppe l De baby s 

2  Wat doen deze kinderen? Vul de zin aan.

Ik wandel met mijn moeder in de stad.
We winkelen daar. We kijken naar nieuwe sneakers.
Ik zoek er oranje met witte strepen.
Mama ziet plots knappe rode schoenen voor zichzelf.
Koopt ze ook de rode schoenen?
Wat denk jij?
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Woorden met aai, ooi en oei

1  Omcirkel de zes woorden met aai, ooi en oei.

✂

2  Schrijf de woorden met aai, ooi en oei onder de tekening.

✂

3  Vul in: aai, ooi of oei. 
Schrijf de woorden dan helemaal op.

Ik zw     naar mijn oma.            

Gaat het vriezen? Dan kan het niet d    en.            

‘Het gaat hard w    en!’ zegt de weerman.            

Een boom in bl    mag je niet sn    en.    

Het law    van die kr    en stoort.    

Die jongen st    t met zijn kleine broer.            

✂

4  Bedenk twee zinnen. In iedere zin staat een woord met aai, ooi of oei.

 

 

Dit is een moeilijk geval!
Onze hond, Juul, heeft last van vlooien. 
Het jeukt in al zijn plooien.
Nu kan hij niet meer stoeien met de hond van de buurman.
Dus gaat Juul nu maar in het gras graaien.
En ik zal volgend jaar nieuw gras moeten zaaien!
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