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Wat ga je doen?

Je oefent met de woorden de, het en een.
Je oefent met woorden die uit twee delen bestaan.
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Mensen, dieren, planten en dingen hebben een naam. 
Voor deze namen kun je altijd de, het of een zetten.
Soms bestaat een naam uit twee woorden:  
voet en bal worden samen voetbal.
Van ijsbeer kun je twee woorden maken: ijs en beer.

Kleur de woordjes de geel, de woordjes het groen, de woordjes een blauw.

Zware onweersbuien trokken gisteren over het land.
De buien gingen gepaard met zware windstoten en hagelbuien.
De hagelstenen waren soms wel een centimeter of drie groot.
De meeste schade werd geleden in de Brabantse plaats Vught.
Daar werden de bomen uit de grond gerukt.
Sommige ervan vielen op auto’s en huizen. 
Een gevaarlijke situatie ontstond toen er een boom viel op een babykamer.
Dakpannen en ander dakmateriaal vielen in de babykamer van baby Valentijn.
Maar baby Valentijn merkte niets van het onweer.
De baby sliep rustig door en had zelfs niet het kleinste schrammetje.

Schrijf de dikgedrukte woorden uit opdracht 1 over. 
Schrijf er de of het voor.

Bedenk woorden die met de of het beginnen.
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korf eiken

Welke woorddelen horen bij elkaar? Trek lijnen.

 buur • • poot

 bos • • muts

 zeil • • deur

 huis • • pad

 stoel • • man

 kabouter • • boot 

De helft van het woord staat er. Bedenk er een helft bij.
Kijk naar het voorbeeld.

brand weer  stop 

school  tand 

regen  fiets 

  pot   hok

  brood   kamer

  boek   poot 

Met het woord in de cirkel kun je nieuwe woorden maken.
Kijk naar het voorbeeld en vul in.

Maak de woordenketting  langer. Kijk naar het voorbeeld.
  
koelkast – kastdeur – deurbel - bellenblaas        

nu jij:      
voetbal -  –  –   – 


