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Hoe werk je met Taal op maat?

Groep 4 – Thema 5 Contact – Week 112

Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • hoe je een bericht of brief begint en eindigt. 

A Lees de ansichtkaart. 

 

B Geef antwoord op de vragen.

 1 Voor wie is de kaart? 
 2 Waarom ontvangt ze deze kaart?
 3 Wie heeft de kaart geschreven?

Het begin en einde van een bericht schrijven
Wil je een kaartje voor iemand schrijven? 
Doe het zo:

1 Schrijf de naam van die persoon op. 
 Zet achter de naam een komma.

Hallo Danny,
Lieve oma,
Beste buurman,

2 Schrijf je bericht.
3 Schrijf onder het bericht je eigen naam.

Groetjes, Frank
Liefs, Melissa
XXX, Farida

Uitleg

1

In de uitleg staan de 
begrippen die je nodig 
hebt. Je werkt ermee in de 
opdrachten.

Hier zie je wat je gaat leren.
Dit is het doel van de les. 
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Groep 4 – Thema 5 Contact – Week 1 13
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Je klasgenootje is ziek.
Je stuurt haar een e-mail.
Wat schrijf je erboven? Wat eronder?
Schrijf het in je schrift.

Mail 

…,

Wat akelig dat je ziek bent.
Ik hoop dat je snel beter wordt.

…

Jurre schrijft een briefje.
Zijn bal ligt in de tuin van mevrouw Smit.
Maak het briefje af.

…Smit,
Met spelen ging mijn bal over de heg.
…
Maar u was niet thuis.
Daarom …
…, …

Jullie leerkracht is ziek.
Je stuurt een kaartje.
Schrijf de tekst in je schrift.

Wie is er jarig die jij kent?
Bedenk een tekst voor een verjaardagskaart.
Schrijf het in je schrift.

Volgende les Je oefent verder met hoe je een brief of bericht begint of eindigt.
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 118 of pluswerk of computer.

2

3

4

5

Hier lees je wat je in de 
volgende les gaat doen.

Ben je klaar? Kies dan een 
opdracht achter in het 
Taalboek of Werkboek.
Of ga aan de slag op de 
computer of met pluswerk.

Ben je iets vergeten? 
Kijk dan achter in het 
Taalboek. 
Daar staat het Taalmaatje 
met alle uitleg bij elkaar.

Je leerkracht vertelt je of je 
deze opdracht maakt.

Heb je tijd over?
Maak dan de opdracht met 
het rondje ervoor.
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Woordenschat 1F

 • woorden bij het thema dans en muziek

 • woorden bij het thema sprookjes

 • woorden onthouden door een zin te maken

 • woorden die hetzelfde betekenen

Schrijven 1F

 • hoe je een gedicht schrijft

 • hoe je een sprookje schrijft

Luisteren en spreken 1F

 • naar wat voor fragmenten je kunt luisteren

 • hoe je een verhaal kunt navertellen

Kijk op taal 1F

 • wat enkelvoud en meervoud is

 • hoe je hoofdletters, punten, vraagtekens en 
uitroeptekens gebruikt

 • Herhaling: wat enkelvoud en meervoud is en hoe je 
verkleinwoorden maakt

Extra

 • Lekker lezen: wat een sprookje is 2F

 • Kijk op taal: spelen met letters en woorden
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 160
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Themawoorden 
en schoolwoorden

dansen
Bewegingen maken op muziek.

het deuntje
Een melodietje dat je makkelijk kunt onthouden.

het drumstokje
Met dit stokje sla je op een trom.

enzovoort
Dit zeg je als je een aantal dingen hebt opgenoemd. Je vindt 
dat het zo wel duidelijk is en wilt niet nog meer opnoemen.

feesten
Feest vieren. 

muzikaal
Mooi muziek kunnen maken.

het optreden
Een toneelstuk spelen of een concert geven voor publiek.

het orkest
Een grote groep mensen die samen een muziekstuk spelen.

de snaar
Een draad van metaal of plastic op bijvoorbeeld een 
viool of gitaar. Als je de snaar laat trillen, hoor je geluid.

trommelen
Op een trom slaan met houten stokken.

volkomen
Helemaal.

de voorstelling
Een toneelstuk spelen of een film laten zien.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 162

Les1
Je leert  • woorden bij het thema dans en muziek.

 • dat je een woord beter onthoudt als je er een zin mee maakt.

Kijk naar de plaat op bladzijde 60.
Schrijf er vier zinnen over op.

1 Hoe zie je dat het een feest is?
2 Noem twee dingen die je kunt horen.
3 Noem twee dingen die je kunt eten.
4 Wat doen de mensen op het feest? 

Een zin maken met een woord
Wil je een woord beter onthouden? 
Maak dan een zin met het woord.

De muziek Wij luisteren naar de muziek.

Uitleg 

A Lees de tekst.

Gisteren was het feest in de straat.
De straat was versierd met lampjes, ballonnen, 
slingers, enzovoort.
Mijn zusje had een optreden met haar orkest.
Een moment was het volkomen stil.
Toen begonnen ze een leuk deuntje te spelen.
Sommige mensen gingen er zelfs op dansen!
Opeens speelde mijn zus niet meer mee.
De snaar van haar viool was kapot.
O, wat keek ze teleurgesteld.

B Kijk naar de woorden met een streep eronder.
 Kies er vijf. 
 Maak er een nieuwe zin mee.
 Schrijf die zinnen in je schrift.

1

2
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Welk woord hoort in de zin?
Schrijf het zo op:

een orkest  een deuntje  een optreden

muzikaal  volkomen

1 Mijn oma speelt dwarsfluit in …
2 Ze is … gelukkig als ze fluit.
3 Ik speel wel eens … op mijn blokfluit.
4 Maar ik ben niet zo … als mijn oma.
5 Mij zul je ook niet horen bij …

Maak een zin met het woord.
Kijk goed naar het plaatje.

  

1 de voorstelling 2 trommelen  3 het drumstokje

Schrijf vijf zinnen op over een feest waar je was. 
Schrijf bijvoorbeeld op wat je er kon eten.
Of schrijf op wat voor muziek er speelde.
Of wat je er kon doen.

Volgende les Je oefent verder met de woorden bij het thema dans en muziek.
En je oefent woorden te onthouden door er een zin mee te maken.
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3
1 – ÅeÑeflºÓnŸ o§rŸºıkÇe®s¡tfl1 eÑefl nŸ orŸ kÇe®s¡tfl

4

5
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Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 164

Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschatLes3
Je leert  • een gedicht schrijven.

A Lees het gedichtje.

Onze Teuntje
speelt een deuntje
op één snaar
(het is echt waar)
op één snaar van haar gitaar 

B Geef antwoord op de vragen.
 Kijk steeds naar het laatste woord van een regel.

 1 Welke woord klinkt hetzelfde als Teuntje? 
 2 Welk woord klinkt hetzelfde als snaar?
 3 Schrijf twee andere woorden op die hetzelfde klinken.

Rijmen
In een gedicht rijmen woorden vaak op elkaar.
Rijmen kan op verschillende manieren.

Woorden kunnen aan het begin hetzelfde klinken.

Die dansende dame
maakt daarmee reclame.

Woorden kunnen aan het eind hetzelfde klinken.

Die dansende dame
maakt daarmee reclame.

Uitleg

Welke woorden rijmen?

klap  nest  kleur  klas  orkest  klep  vest

1 Schrijf de woorden op die aan het begin rijmen.
2 Schrijf de woorden op die aan het eind rijmen.

1

aar 

2
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A Maak een rijmzin voor Moederdag.
 Gebruik woorden die rijmen aan het begin. 

 Ik heb een lachende, lollige, … moeder.

B Maak een gedichtje voor Vaderdag.
 Maak vier zinnen.
 Gebruik woorden die rijmen aan het eind.
 Kies uit:

 
voor jou  van je hou  gedicht  gezicht

Schrijf de nummers op. 
Schrijf de goede rijmwoorden erachter. 

paleisje  

mag

potje

Moederdag

vandaan

 

Bedenk twee rijmwoorden bij het woord.
Een rijmwoord dat rijmt aan het begin.
En een rijmwoord dat rijmt aan het eind.

trommel: trein – trommel – rommel

1 fluit
2 gitaar
3 bas

Volgende les Je oefent verder met het schrijven van een gedicht. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4
Liselotje is een meisje 
en ze woont in een … (1)
in een land hier ver … (2)
waar heel veel paleisjes staan
’t is Moederdag en Liselotje
plakt wat stickers op een … (3)
dat ze strakjes geven … (4)
haar cadeau voor … (5)

Marianne Busser en 
Ron Schröder

5
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Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 166

Luisteren en sprekenSchrijvenLes5 Kijk op taalWoordenschat

Je leert  • wat enkelvoud en meervoud is.

Kijk in de klas. 

1 Schrijf iets op waar er één van is.
2 Schrijf iets op waar er meer van zijn.

Enkelvoud en meervoud
Boek is een zelfstandig naamwoord.
Zeg je een boek, dan is er één boek. 
Zeg je de boeken, dan zijn er meer boeken.

een trommel = enkelvoud. Er is er één van.

de trommels = meervoud. Er zijn er meer van.

enkelvoud meervoud

het feest de feesten

de trommel de trommels

 

Uitleg

Schrijf de onderstreepte woorden over.
Schrijf erachter ev (enkelvoud) of mv (meervoud).

1 Gisteren ging ik naar een concert.
2 Er was een band met veel trompetten. 
3 Het optreden was geweldig.
4 Alle mensen begonnen te dansen. 
5 Iedereen vergat volkomen de tijd. 
6 Uren later gingen we pas naar huis. 
7 Dat was nog eens een feest.

1

2
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Welk woord hoort in de zin?
Let op of het woord in ev of in mv moet staan.
Schrijf het zo in je schrift: 

feest  een potlood  school  trommels  drumstokjes

kind  optreden  de kinderen  drumstokje  trommel

1 Gisteren was er een … op …
2 Eerst hadden … van groep 1 een ….
3 Ze speelden met … op …
4 Een kind was zijn … kwijt.
5 Het … trommelde toen met … op zijn ….

Schrijf de nummers op. 
Schrijf het woord er in meervoud achter.

1 het feest 5 het optreden
2 de taart  6 de voorstelling
3 het deuntje 7 de slinger
4 de dans 8 de drummer

Schrijf op.

1 Eén zin met drie woorden in enkelvoud.
2 Eén zin met drie woorden in meervoud.

Volgende les Je oefent verder met enkelvoud en meervoud maken. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

1 – ◊f≤eÑe®s¡tfl, …1 feÑe®s¡tfl, …

4

5
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SchrijvenLes7 Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken

Je leert  • dat je naar verschillende dingen kunt luisteren.

A Waar luisteren deze 
 kinderen naar? 
 Schrijf de nummers op.
 Schrijf het antwoord 
 erachter.

 

een mop

een sprookje

het nieuws

een opdracht
 

B Waar kun je ook naar luisteren? 
 Schrijf twee dingen op.

Luisteren naar verschillende dingen
Luisteren doe je de hele dag. 

Je luistert naar de radio. 
Daar hoor je bijvoorbeeld een nieuws-bericht.

Of je luistert naar je moeder. 
Ze vertelt wat je bij de bakker moet kopen.

Of je luistert naar je vader.
Hij leest een verhaal voor.

Uitleg

Luister naar de tekst.
Geef antwoord op de vragen.

1 Wie zitten er in de auto?
2 Waar gaan ze naartoe?

1

1  2 

3  4 

2
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Je hoort steeds een stukje van de tekst.
Schrijf de antwoorden op.

1 Wat is Karel vergeten?

2 Kies het goede woord.
 Karel krijgt van zijn moeder
 A uitleg;
 B een standje;
 C een advies.

3 Je hoort drie soorten muziek.
 In welke volgorde hoor je het?
 A kleuterliedje – opera – draaiorgel
 B draaiorgel – kleuterliedje – opera
 C draaiorgel – opera – kleuterliedje

4 Wat de TomTom vertelt, is een nieuwsbericht / uitleg.
 Wat de radio vertelt, is een nieuwsbericht / uitleg.

Waar hoor je het? 
Schrijf het in je schrift.
Doe het zo:

1 – o™pŸ ÅeÑeflºÓnŸ ∏s¡tÌ‡a»t®iÏ‡o§nŸ
op een station  bij een rondleiding in een kasteel

bij een optreden op school  op de tv

Volgende les Je leert wat een sprookje is.
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 270
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Themawoorden 
en schoolwoorden

het avontuur
Een spannende belevenis, waarvan je nog niet weet hoe die afloopt.

bladeren
De bladzijden van een boek omslaan.

het fragment
Een stukje, bijvoorbeeld uit een film of uit een boek.

griezelig
Heel eng.

het harnas
Het pak van ijzer van een ridder. Een harnas 
beschermt zijn lichaam bij een gevecht.

de held
Iemand die heel dapper is en gevaarlijke dingen doet om 
andere mensen te helpen.

de lafaard
Iemand die snel bang is en niet veel durft, ook al loopt hij of zij geen gevaar.

het paradijs
Een heel mooie plek, waar alles altijd mooi en goed is.

de prinses
De dochter van een koning of een koningin.

de ridder
Iemand die vroeger vocht voor de koning. Een ridder droeg 
een harnas en reed op een paard.

de schatkist
Een kist of koffer vol goud en juwelen.

spookachtig
Griezelig, eng.
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Kijk op taalWoordenschat Schrijven Luisteren en spreken

Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 272

Les9
Je leert  • woorden bij het thema sprookjes.

 • dat er woorden zijn die hetzelfde betekenen.

A Bekijk de plaat op bladzijde 70.
 Lees de tekst.

 De jager mag niet met de prinses trouwen. 
 Als wraak wil hij de schatkist roven.
 Maar de Zilveren Ridder zorgt dat dat niet lukt.

B Geef antwoord op de vragen.
 Praat erover met een maatje.

 1 Wat doet de Zilveren Ridder?
 2 Hoe zal dit verhaal aflopen, denk je?
 3 Wat voor soort verhaal is dit?

Woorden die hetzelfde betekenen
Sommige woorden betekenen hetzelfde.

de koning – de vorst
het kasteel – het slot

Zulke woorden heten synoniemen.

Uitleg 

Zoek het synoniem van het woord met een streep eronder.
Schrijf het zo in je schrift: 

1 – pŸñr¶iŸºÓn¶sªe®s
held  prinses  paradijs

spookachtig  lafaard

1 Een koningsdochter wandelde door het prachtig bos.
2 Wat een heerlijke plaats is dit, dacht ze.
3 Plotseling kwam ze bij een griezelig kasteel.
4 Zou ze naar binnen gaan? Ze was geen bangerik.
5  Maar er is hier geen dappere man om me te 

redden, dacht ze.

1

2
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Welk woord hoort bij de zin? 
Kies uit:

bladeren  de ridder  het avontuur

het fragment  de schatkist

1 Een stukje uit een boek of uit een film.
2 De bladzijden van een boek omslaan.
3 Hij draagt een harnas en rijdt op een paard.
4 Zo noem je het als je iets spannends hebt beleefd.
5 De jager wilde het geld van de koning stelen.

Schrijf de woordkast in je schrift.
Vul de woordkast.
Kies uit:

slap  moedig  redden  vluchten  dapper

helpen  weglopen  bang

_________
_________
_________
_________

held   lafaard
_________
_________
_________
_________

Schrijf de synoniemen van de woorden in je schrift.

1 de prins 4 een rover
2 het woud 5 angstig
3 moedig 6 vrolijk

Volgende les Je oefent met woorden bij het thema sprookjes en met 
woorden die hetzelfde betekenen. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Kijk op taalLuisteren en sprekenSchrijvenWoordenschat
Les 11
Je leert  • hoe je een sprookje schrijft.

Wat weet je van sprookjes? 

1 Welke sprookjes ken je?
2 Met welke zin beginnen veel sprookjes?
3 Met welke zin eindigen veel sprookjes?

Een sprookje schrijven
Wil je een sprookje schrijven? 

1 Begin dan met de zin: 
 Er was eens …

2 Bedenk daarna: 
 – over wie het sprookje gaat;
 – waar het sprookje zich afspeelt;
 – wat er gebeurt.

3 Een sprookje loopt altijd goed af.
 Aan het eind schrijf je daarom:
 En ze leefden nog lang en gelukkig.

In een sprookje gebeuren dingen die in het echt niet 
kunnen.

Dieren kunnen praten.
Iemand kan toveren.
In sprookjes zijn reuzen, dwergen, heksen, elfjes, 
kabouters, feeën, draken …

Uitleg 

Maak een woordweb met zoveel mogelijk 
sprookjeswoorden.

sprookjes

Er was eens …

1

2
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A Lees het begin van het sprookje.

Er was eens een prins.
Hij woonde in een kasteel.
Op een dag zag de prins in het park een droevig hertje.
‘Ik ben een betoverde prinses’, zei het hertje.
‘Ik kan best teruggetoverd worden. 
Maar daarvoor moet een held een draak verslaan.’
‘Kom maar op met die draak’, riep de prins. 
‘Waar zit ‘ie?’
‘In het Land van Rook en Vuur’, zei het hertje. 

B Kijk naar het plaatje.
 Maak het sprookje af.
 Schrijf vijf zinnen in je schrift.

 

Bedenk sprookjesnamen.

1 Bedenk een naam voor het hertje / de prinses.
2 Bedenk een naam voor de draak.
3 Bedenk een naam voor de prins.

Kijk naar het sprookje van opdracht 3.
Hoe was het hertje betoverd?
Schrijf dat op.
Maak er een nieuw sprookje van.

Volgende les Je oefent verder met het schrijven van een sprookje.
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Schrijven Kijk op taalWoordenschat Luisteren en spreken
Les  13

Je leert  • hoe je een verhaal kunt navertellen.

A Zoek een maatje.
 Vraag welk sprookje hij of zij kent.
 Welk ken je niet? Laat je maatje het vertellen.
 Luister goed.

B Geef antwoord op de vragen.

 1 Hoe heet het sprookje dat je maatje vertelde?
 2 Over wie ging het sprookje?
 3 Waar gebeurde het?
 4 Hoe liep het af?

Iets navertellen
Wil je navertellen wat je hebt gelezen of gehoord? 

Vertel dan:
– over wie het gaat; 
– wat hij of zij doet; 
– waar het gebeurt; 
– wat er gebeurt;
– hoe het eindigt.

Uitleg

A Werk samen met je maatje.
 Vertel om de beurt wat je gisteren na schooltijd 
 hebt gedaan.

B Geef antwoord op de vragen.

 1 Over wie ging het? 
 2 Wat deed hij of zij? 
 3 Waar gebeurde het? 
 4 Wat gebeurde er?
 5 Hoe eindigde het?

1

2
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A Werk nu samen met een ander maatje.
 De juf of meester zegt wie dat is. 

 Vertel het verhaal van maatje 1 na aan maatje 2.

 Lees je antwoorden bij opdracht 2 eerst goed door.

B Wissel van beurt. 
 Nu luister jij.
 Geef antwoord op de vragen.

 1 Over wie ging het? 
 2 Wat deed hij of zij? 
 3 Waar gebeurde het? 
 4 Wat gebeurde er?
 5 Hoe eindigde het?

A Zoek vier maatjes.
 Maatje 1 en maatje 2 blijven in de klas.
 De maatjes 3, 4 en 5 gaan op de gang. 

B Maatje 1 vertelt aan maatje 2 wat hij zondag deed.

 – Nu mag maatje 3 in de klas komen.
 Maat 2 vertelt aan maatje 3 na wat maatje 1 vertelde.
 – Dan mag maatje 4 in de klas komen.
 Maatje 3 vertelt aan maatje 4 na wat maatje 2 vertelde.
 – Enzovoort.

Kijk naar opdracht 2.
Schrijf het goede antwoord op.

1 Ik heb goed geluisterd naar het verhaal. ja / nee
2 Ik heb het verhaal goed naverteld. ja / nee

Volgende les Je herhaalt enkelvoud en meervoud en verkleinwoorden. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Luisteren en sprekenSchrijven Kijk op taalWoordenschat
Les  15

Je leert  • hoe je hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens gebruikt.

A Lees de zinnen hardop.

 1 Je moet naar school. Ga je mee?
 2 Je moet naar school. Ga mee!

B Beantwoord de vragen samen met een maatje.

 1  Wat is het verschil tussen zin 1 en zin 2?
 2 Hoe zie je dat?
 3 Hoe weet je waar een nieuwe zin begint?

Hoofdletter, punt, uitroepteken en vraagteken
Een zin begint met een hoofdletter.

Aan het eind van een vertelzin staat een punt of een 
uitroepteken.

De ridder loopt naar zijn paard.
Help, daar komt de draak!

Aan het eind van een vraagzin staat een vraagteken.

Waar is de schat?

Uitleg

Verbeter de zinnen.
Schrijf ze goed in je schrift.
Wat deed je anders? Zet daar een streep onder.
Doe het zo: 

1 er was eens een ridder
2 wil je weten hoe hij heette
3 probeer het maar te raden
4 pas maar op dat je niet fout raadt
5 je verandert dan in een kikker
6 wil je dan weer terugveranderen
7 zoek dan een prinses
8 roep in haar oor: geef me een zoen

1

2

1 – 1 EflñEfl rŸ Ów‰a¶s ÅeÑeflºÓn¶s ÅeÑeflºÓnŸ Ûr¶iÏ‡dÏ‡dÇeflñrŸrŸ w a¶s eÑefl n¶s eÑefl nŸ r¶iÏ dÏ dÇefl rŸññ ..
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Maak van de zinsdelen een goede zin.

Denk aan
• het begin: een hoofdletter
• het einde: een punt, een uitroepteken of een vraagteken.

1  is   griezelig   het kasteel 

2  het avontuur   in een spookachtig bos   begint 

3  wil je   poetsen   mijn harnas 

4  de schatkist   help,   bewaakt   een draak 

5  een paradijs   dit niet net   vind je 

6  hier   wat is het   mooi 

7  willen wonen   zou je   wel   hier 

Schrijf het verhaaltje in je schrift. 
Maak goede zinnen met hoofdletters, 
punten, uitroeptekens en vraagtekens.

in het bos wonen twee dwergen ze heten Makki 
en Mikko samen zoeken ze paddenstoelen opeens 
vindt Makko een gouden euro moet je kijken roept 
hij een gouden euro van wie zou die zijn

Kijk naar het verhaaltje van opdracht 4.
Schrijf er nog drie zinnen bij.

1 Maak een zin met een punt aan het eind.
2 Maak een zin met een vraagteken aan het eind.
3 Maak een zin met een uitroepteken aan het eind.

Volgende les Je oefent verder met hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens. 
Je werkt dan in het Werkboek.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer.

3

4

5
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Herhaling
Les19

Je herhaalt  • wat je geleerd hebt in thema 7.

Kijk naar de woorden met een streep eronder. 
Schrijf ze onder elkaar in je schrift.
Schrijf het synoniem erachter.
Kies uit:

wijsje  belevenis  helemaal  eng  bos  koning

1 Gisteren liep ik door het woud.
2 Ik raakte volkomen de weg kwijt.
3 Dat was best griezelig.
4 Toen hoorde ik iemand een deuntje zingen.
5 Het was de vorst van ons land. 
6 Dat was nog eens een avontuur.

Maak vier zinnen bij het plaatje.
Kies voor elke zin een woord.
Gebruik dat in de zin.

spookachtig  de ridder  het harnas  volkomen

A Schrijf de woorden over.
 Schrijf er een woord achter dat op dezelfde manier rijmt.

 1 held – spelt – … 3 trommelen – trillen – …
 2 woud – stout – … 4 griezelig – grommen – …

B Schrijf een gedichtje van vier regels.
 Kies uit de woorden van A.

1

2

3
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Kijk naar de woorden met een streep eronder.
Schrijf ze in je schrift.
Schrijf het meervoud erachter.

1 Een draak bewaakte de schatkist van de koning.
2 De ridder vond dat volkomen ongevaarlijk.
3 Maar zijn paard vond het griezelig.
4 Een dier heeft ook geen harnas aan.
5 Dit is een fragment uit een sprookjesboek.

Schrijf het verhaaltje in je schrift. 
Maak goede zinnen met hoofdletters, punten, 
uitroeptekens en vraagtekens.

1 de koning bestelde nieuwe kleren 
2 toen ze klaar waren, vroeg hij: zijn dit ze
3 ik zie helemaal niks 
4 ze zijn onzichtbaar, zei de kleermaker 
5 de koning trok ze aan en ging naar buiten 
6 niemand durfde iets te zeggen 
7 toen riep een jongetje: kijk, de koning is bloot

Waar luisteren deze kinderen naar? 
Schrijf de nummers op. 
Schrijf het goede woord erachter. 

een waarschuwing  een mop  een verhaal

  

1 2 3

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.

4

5

6
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Verrijking
Les20

Je oefent  • met wat je geleerd hebt in thema 7.

Welke instrumenten zie je? 
Doe het zo: 

   
1 2 3 4

Wat is het synoniem?
Schrijf het zo op:

1 Dat was weer een spannende belevenis!
2 Ik vind dat verlaten huis maar eng. 
3 Hij durft echt niks! 
4 Die voorstelling liep volkomen uit de hand.

Maak het sprookje af. 

Een arme houthakker werkte in het bos. 
Hij zag een mooie boom.
Dat hout zou hij goed kunnen verkopen!
Snel pakte hij zijn bijl.
Maar bij de eerste slag, hoorde hij een piepstemmetje 
roepen: ‘Hee jij! Niet doen!’
De houthakker was stomverbaasd. 
Wie zei dat?
Waar kwam het vandaan?
Toen zag hij tussen de wortels een klein holletje …

1
1- ÅeÑeflºÓnŸ dŸñr¶uŸºÓm¶s¡tÑeflºılŸ 1 eÑefl nŸ dŸ r¶uŸ m¶s¡tÑefl lŸ

2
1 – ◊hÇeÀtfl aŸºÓv‰o§n»t®u¶uŸñrŸ1 hÇeÀtfl aŸ v on»t®u¶uŸ rŸ

3

238067.indb   82 17/09/12   6:11 PM



Groep 4 – Thema 7 Mooi! – Week 4 83

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

A Schrijf het woord op en schrijf het meervoud erachter.

   

 1 2 3

B Schrijf de woorden op en schrijf het enkelvoud erachter.

   

 1 2 3

Schrijf het verhaaltje over.
Denk aan de hoofdletters, punten, vraagtekens en 
uitroeptekens.

het is feest in het sprookjeskasteel er klinkt vrolijke 
muziek iedereen danst de prins danst met de prinses 
wat een feest ook de elfjes en kabouters genieten 
de lakei loopt rond met drankjes hij draagt wel vier 
dienbladen op zijn hoofd zou dat wel goed gaan

Lees het verhaal van opdracht 5.
Doe daarna je boek en schrift dicht.
Vertel het verhaal na aan een maatje.

Ben je klaar? Kies Taalboek bladzijde 124 of pluswerk of computer. Of je maakt een toets.

4

5

6
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