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1  Wat doet Joke als ze gaat slapen?
Schrijf de letters in de juiste volgorde.

2  Lees de tekst.

Zo maak ik warme chocolademelk:
1. Ik doe de melk in een kookpot.
2. Ik voeg cacaopoeder en suiker toe.
3. Ik zet het vuur op.
4. Ik roer in de melk zodat het niet aanbrandt.

Schrijf de tekst opnieuw.
Vul de zinnen aan zodat de volgorde duidelijk is.

Zo maak ik warme chocolademelk:

               doe ik melk in de kookpot.

               voeg ik cacaopoeder en suiker toe.

               zet ik het vuur op.

               roer ik in de melk zodat het niet aanbrandt.

volgorde:  

Welke woorden duiden de juiste volgorde aan?
Kleur ze blauw.

✂

a. Vervolgens poetst ze haar tanden.

d. Na het tanden poetsen, kruipt ze in bed en leest ze nog eventjes in haar lievelingsboek. 

b. Eerst doet Joke haar pyjama aan.

c. Ten slotte knipt ze het licht uit en doet ze 
haar oogjes toe. Slaapwel!
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3  Op een dag vind je de lamp van Aladdin.
Je mag drie wensen doen van de geest in de lamp.
Maak een woordenweb over je wensen. Schrijf zeker drie dingen op.
Deze vragen kunnen je helpen:

Schrijf je wensen op en ook wat er dan allemaal gebeurt.  
Schrijf zeker zes zinnen.
Zorg voor een duidelijke volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er vreemde personages bij?
Zijn er vreemde personages bij?

Gebeurt er iets grappig?

Loopt er iets mis?

  

 

  

 

de geest 
in de lamp
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4  Je schrijft een elfje over iemand van jouw familie.
Je mag zelf kiezen wie. Je mag ook een huisdier kiezen.

Ik ga mijn elfje schrijven over  

Maak eerst een woordenweb en schrijf de naam in het spinwoord.
Waaraan doet die persoon of dat dier je denken?
Schrijf zes dingen op.

Lees de woorden die je hebt opgeschreven nog een keer.
Waar doen ze jou aan denken?
Schrijf zes nieuwe woorden op. Gebruik daarvoor een andere kleur.

Schrijf nu je elfje.
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