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Op verkenning

Aan de slag

Schrijf het meervoud van de woorden bij de plaatjes.
Kies uit: kiwi – hobby – agenda – reiger – pony – toetje – auto – opa – radio – lolly.

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.
Zou die ’s er niet staan? Dan zou zebras op jas rijmen. Dat is niet de bedoeling.
Is er geen verwarring mogelijk bij de uitspraak? Dan schrijf je het meervoud niet met ’s, 
maar met s: kamer - kamers, dictee - dictees, televisie - televisies.

Ditzelfde geldt voor bezitsvormen. Eindigt een naam op ~a, ~i, ~o, ~u of ~y? 
Dan schrijf je de bezitsvorm met ’s: Julia’s potloden, Ali’s fiets, Elly’s mailtje.
En: is er geen verwarring mogelijk? Dan komt de s direct achter de naam: Davids pen, Johns tas, Merels horloge.

In woorden als ’s morgens, ’s woensdags en ’s winters staat ’s vooraan het woord.
Lees kaart R18, kaart R20 en kaart R22 nog eens.

Schrijf van deze woorden het meervoud in het goede vak.
paraplu – vakantie – zakdoekje – pagina – taxi – prestatie – televisie – kano –  
agenda – dictee – operatie – baby

meervoud met ’s meervoud met s
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

R18-R20-R29

Wat ga je doen?

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

Terugkijken

Zeg het op een andere manier, met ’s (komma s).

in de morgen: op woensdag:

in de winter: in de nacht:

in de middag: in de avond:

in de ochtend: op maandag:

Is de jas van Eva nu Evas jas of Eva’s jas? Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Het is: Eva’s jas, niet Evas jas. Door de ’s klinkt de a van Eva’s als /a/.
Q Het is: Eva’s jas, niet Evas jas. Door de ’s klinkt de a van Eva’s als /aa/.
Q Het is: Evas jas. Geen kans op verwarring, want je spreekt de a van Evas als /aa/ uit.
Q Het is: Evas jas. Want de jas is van één Eva, niet van twee Eva’s.

Komt er volgens de regels s of ’s achter de naam te staan?
Schrijf de bezitsvormen op.

Igor - etui Rowena - stiften

Maria - handen Edu - handdoek

Joep - speelgoed Hassan - knikkers

Malika - broertje Wim - frisbee

Arthur - beugel Mauro - wens

Voor iedere zin staat een woord. Maak daarvan een vorm met ’s. Schrijf op.

middag Dan kunnen jullie ... het werkstuk nog afmaken.

radio Bij mijn opa op zolder staan drie oude ... .

paprika Wil jij de uien en die twee ... even klein snijden?

Gina We spreken af in het speeltuintje bij ... huis.

maandag Mijn moeder gaat ... altijd naar de markt in de stad.

Eddy Na afloop zal ... vader ons weer thuisbrengen.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.

4

5

6

7

8

R18-R20-R29

e


