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Wat ga je doen?

Je oefent met namen van mensen, dieren, planten en dingen.
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Mensen, dieren, planten en dingen hebben een naam.
Dat is gemakkelijk. 
Je weet dan hoe ze heten. 
Je hoeft dan geen gebaren te maken.
Je kunt de naam noemen.

Mensen, dieren en dingen hebben namen.
Bedenk in elke rij nog drie voorbeelden.

Bijvoorbeeld:

mensen: kind  man Anouk zusje

dieren: paard kip konijn egel

planten: eik kastanje klaproos gras

dingen: touw boek hamer tas

Schrijf in elke rij vier namen die met de letter b beginnen.

jongensnamen dierennamen      plantennamen        dingen in huis/keuken
Bijvoorbeeld:

Bouke baviaan    bosviooltje   beker

Bram beer braam bed

Bart brilslang boterbloem bord

Boris bever bosbes broodrooster

Benjamin buizerd brandnetel boekenkast 

Wat is géén naam van een mens, een dier, een plant of een ding? 
Kruis aan.
Q ring Q zoeken
Q limonade Q twintig
Q wanneer Q tent
Q verhaal Q pen
Q lekker Q vrucht
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Kleur in het verhaal de namen van mensen, dieren, planten en dingen geel.

Loop jij wel eens in het bos?
Je kunt dan veel te weten komen over dieren.
Ook al zie je nergens een dier lopen.
Je kijkt bijvoorbeeld naar voetsporen op de grond.
Je kunt ook naar keutels kijken.
Daaraan kun je zien welk dier op die plek geweest is.
In bomen kun je nesten zien.
In de grond zijn er holen.
Soms zie je veertjes liggen.
Daar heeft bijvoorbeeld een vos een vogel gepakt.
Let maar eens goed op als je in de natuur wandelt!  

Lees de zinnen.
Bedenk welk woord je kunt invullen.
Schrijf het op.

Ik riep mijn  hond                                    .

Hij blafte en kwispelde met zijn  staart                                .

Ik ging met hem naar het  strand                                , langs de zee.

Op het strand waren niet veel  mensen / honden            .

Daarom liet ik hem zonder zijn  lijn / riem                            rennen.

Ik gooide een kleine, ronde  bal                                        weg.

Mijn hond bracht deze  bal                                       steeds terug.

Na een uur gingen we weer naar  huis                                      .

Stel je voor: nog niet alle mensen, dieren en dingen hebben een naam.
Jij mag namen verzinnen. 
Welke namen zou je geven?
Schrijf ze op. 

Bijvoorbeeld:

een kikker Kwaakgraag

een aap  Bokito

een caravan  Wielhuis

een agent Bromsnor
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