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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: ’s ochtends – ’s avonds – zebra’s – lama’s.

zebra’s ’s avonds ’s ochtends lama’s 

In sommige woorden schrijf je ’s (komma s). Meestal staat ’s achteraan.
Het meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o, ~u en ~y schrijf je met ’s:
kassa’s, taxi’s, auto’s, paraplu’s, baby’s.
Zonder ’s kun je je vergissen bij het uitspreken van die woorden.
Is er geen vergissing mogelijk? Dan schrijf je alleen s: stempels, rietjes, jongens.

Je schrijft ’s vooraan in woorden als: ’s middags, ’s maandags, ’s winters.
Lees kaart R18 en kaart R20 nog eens.

Hieronder staan het enkelvoud en meervoud van zestien woorden.
Schrijf alleen de meervoudsvormen in het goede vak.
komma - komma’s tosti - tosti’s varken - varkens
slager - slagers winkel - winkels gorilla - gorilla’s
tube - tubes salto - salto’s ski - ski’s
kopje - kopjes drempel - drempels pizza - pizza’s
paraplu - paraplu’s serie - series dame - dames
diploma - diploma’s

meervoud zonder komma s;
geen verwarring bij de uitspraak mogelijk

meervoud met komma s;
wel verwarring bij de uitspraak mogelijk
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

R18-R20

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met ’s (komma s).
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Terugkijken

H

In één rijtje (↓) zijn alle woorden goed gespeld. Kruis aan.

’s ochtends
’s middags
’s avonds
’s nachts
’s-woensdags
’s-winters

’s woensdags
’s-nachts
’s-avonds
’s-middags
’s-ochtends
’s winters

’s nachts
’s woensdags
’s avonds
’s middags
’s ochtends
’s winters

’s middags
’s woensdags
s nachts
s avonds
s winters
’s ochtends

swoensdags
’s ochtends
’s nachts
swinters
’s avonds
’s middags

Q Q Q Q Q

Schrijf van deze woorden het meervoud op.

taxi – taxi’s trouwfoto – trouwfoto’s opera – opera’s 

radio – radio’s waterski – waterski’s paraplu – paraplu’s 

menu – menu’s drumsolo – drumsolo’s zebra – zebra’s 

kiwi – kiwi’s camera – camera’s pagina – pagina’s 

kilo – kilo’s agenda – agenda’s baby – baby’s 

cavia – cavia’s botsauto – botsauto’s schema – schema’s 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Mijn broertje heeft in groep 4 drie zwemdiplomaas gehaald.
Q Hij smeert het liefste pindakaas op zijn boterhammen.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Er zijn ook mensen die s nachts moeten werken.
Q Onze kat ligt ’s ochtends altijd lekker op de bank te slapen.

Voor iedere zin staat een woord.
Schrijf daarvan het meervoud op.

vrachtauto Twee ... waren tegen elkaar aan gebotst. vrachtauto’s 

ski Ik heb zelf nog nooit op ... gestaan. ski’s 

emmer Wil jij even twee ... met water vullen? emmers 

pagina Dit boek heeft meer dan tweehonderd ... . pagina’s 

salto Aan het eind maakten de acrobaten ook nog ... . salto’s 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:
tosti’s ’s winters waterski’s 
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