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1  Synoniemen betekenen ongeveer hetzelfde of helemaal hetzelfde.
Kun jij de gekleurde woorden in de tekst met hun synoniemen verbinden?

2  Zoek voor de volgende woorden tegengestelde woorden.

rijk   

wild   

jong   

piepklein   

3  Maak een woordenweb over het woord ‘verhalen’.
Je zoekt synoniemen en tegengestelden. 

✂

✂

enig

een dutje doen

snuit

lief

Anna Julia lag in haar wiegje te slapen.

Wat had ze leuke krulletjes.

En wat was ze schattig!

Terwijl ze sliep ging haar tutje op en neer in haar mond.

 

 

 

 

 

  

 

verhalen
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4  Kun jij de uitdrukkingen op de juiste plaats in de tekst zetten?
Kies uit: zet zijn beste beentje voor, loopt van een leien dakje.

Sam leert heel hard voor de toets.

Hij  .
Hij vindt de toets heel gemakkelijk.

Het  .
Achteraf is hij heel blij met zijn goede punten. 

5  Ken je het volgende mopje?

Twee aardappelen komen elkaar tegen en maken een praatje.
Zegt de een tegen de ander: ‘Hoe gaat het met je broer?’
‘Niet zo goed,’ antwoordt de andere aardappel, ‘hij zit in de puree...’ .

Wat is er zo grappig aan dit mopje?
Het heeft te maken met ‘letterlijk’ en ‘figuurlijk’. Kun je het uitleggen?

 

 

✂
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6  Wat wordt bedoeld met de volgende berichtjes?

7  Bedenk zelf een mopje of een smoes. Schrijf het hieronder.

 

 

 

 

 

 

Wat wordt bedoeld met de volgende berichtjes?

Ben even 
een luchtje gaan 

scheppen.

Ik kom later. 
Liesje slaapt nog 

als een roos.
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