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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: lama’s – hamsters – ezels – panda’s – varkens – bevers – zebra’s.

Weet je het nog?
Woorden die eindigen op ~a, ~i, ~o, ~u of ~y hebben een meervoud op ’s: 
zebra’s, tosti’s, foto’s, paraplu’s, baby’s.
Zonder ’s komt er verwarring. Als deze woorden in het meervoud alleen een s krijgen, 
dan rijmt het meervoud van zebra op jas en het meervoud van tosti op vis, enzovoort.

Veel woorden krijgen in het meervoud niet ’s, maar s. Dat gebeurt als er bij de uitspraak 
geen verwarring mogelijk is: kamer - kamers, dictee - dictees, televisie - televisies.

Ook bij namen kan verwarring optreden: de broer van Eva is Eva’s broer, niet Evas broer. 
Zo schrijf je ook: Anna’s boek, Ali’s schrift, Leo’s pen, Edu’s stoel en Sonny’s agenda.
Maar de pen van Lotte is Lottes pen. Want bij de uitspraak van Lottes is geen verwarring mogelijk.
Lees kaart R18 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
komma’s – Gina’s – Elly’s – jojo’s – Nico’s – Andy’s – tosti’s – paraplu’s – Malika’s – agenda’s – baby’s – Eva’s

meervoud met ’s naam met ’s
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees
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Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met ’s (komma s).
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Aan de slag

Terugkijken

Schrijf van deze woorden het meervoud op.

paprika - prestatie - 

windmolen - vrachtauto - 

programma - ijslolly - 

hamer - kerstmenu - 

kangoeroe - portemonnee - 

Onder de vlek staat steeds s of ’s.
Zet een kring om de zes namen waar ’s achter komt.

Ina  laarzen Jan  trui Fatima  sjaal Ali  shirt Merel  tas

David  sokken Petra  jurk Emma  vest Peter  muts Betty jas

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord fout.
Kruis steeds die zin aan.

Q Er zijn veel programma’s over voetbal. Q We hebben thuis twee televisies.
Q Alleen abonnee’s krijgen de krant thuis. Q Op die foto waren we nog babies.
Q Op de computer staan vaak keuzemenu’s. Q Wij hebben ieder jaar vijf vakanties.

Q We kunnen met Marco’s vader meerijden. Q Zebra’s lijken een beetje op paarden.
Q Annas vriendin Suheyla komt ook langs. Q Mijn opa heeft verschillende hobby’s.
Q Jessica’s oudste broer heet Rufus. Q We kunnen ook drie pizzas bestellen.

Maak de woorden af met s of ’s. Schrijf ze op.

Ik heb mijn etui vergeten, maar ik mag Latifa... spullen gebruiken. 

Als het regent, worden er natuurlijk meer paraplu... verkocht. 

In het recept staat dat we twee eetlepel... meel nodig hebben. 

Het is mensen nooit gelukt om wilde zebra... te temmen. 

In de hoek van de kleedkamer zag ik Eddy... shirt liggen. 

Vroeger werd met gulden... betaald, tegenwoordig met euro’s. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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