
Aan de slag

Uitleg

a

-T
aal-

 in beel
d

extra

blad
van 21

Wat ga je doen?

Je oefent met zinnen, hoofdletters, punten en vraagtekens.
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Elke zin begint met een hoofdletter. 
Gewone zinnen eindigen met een punt.
Vraagzinnen eindigen met een vraagteken.

Je kunt zinnen langer of korter maken. 

In de zinnen zijn de hoofdletters vergeten.
Kleur de letters die je als hoofdletter moet schrijven.

mag je tot heel laat opblijven? mag je heel veel snoepen? 
dan ben jij een bofkont. of misschien ben je dat juist niet. 
vaders en moeders zeggen wat wel of niet mag. soms zijn ouders streng. 
en soms zijn ze dat ook niet. heb jij liever ouders van wie alles mag?
of is het wel goed als je ouders een beetje streng zijn?

Maak de zin steeds langer.

Bijvoorbeeld:
Ik bak.
Ik bak een taart.
Ik bak een taart voor mijn moeder.
Ik bak in de keuken een taart voor mijn moeder.

Lukas eet.
Bijvoorbeeld:
Lukas eet  een appel .

Lukas eet  in het speelkwartier een appel .

Lukas eet  in het speelkwartier op een bankje een appel .

Lieke schrijft.

Lieke schrijft  een kaart .

Lieke schrijft  een kaart aan haar oma .

Lieke schrijft  tijdens de vakantie een kaart aan haar oma .
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Nu andersom. Maak de zin steeds korter.

Loes doet langzaam de deur achter zich dicht.

Loes doet de deur achter zich dicht.

Loes doet de deur dicht.

Loes doet dicht.

Ted woont met zijn ouders op een boerderij in een dorp.

Ted woont op een boerderij in een dorp.

Ted woont in een dorp.

Ted woont.

Zet achter elke zin een punt of een vraagteken.

Wat vind jij leuk ?
Houd je van sporten ?
Of speel je liever een spel op de computer ?
Of houd je van muziek maken ?
Gelukkig vinden niet alle kinderen dezelfde dingen leuk .
Anders zou het maar een saaie boel zijn . 

Kleur de vraagzinnen groen. 
Kleur de gewone zinnen geel.

Waarom hebben olifanten gele klompjes? 
Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla drijven.

Twee slangen komen elkaar tegen.
De ene slang stelt een vraag aan de andere.
‘Ben ik giftig?’
‘Waarom vraag je dat?’
‘Omdat ik net in mijn tong heb gebeten.’ 

Zet de punten en vraagtekens op de goede plaats.  
Kleur de letters die je als hoofdletter moet schrijven.

  er  lopen  twee  ijsberen  door  de  woestijn 
  wat  is  het  hier  glad  zegt  de  een 
  hoe  kom  je  daar  nu  bij  vraagt  de  andere
  nou  zie  je  dan  niet  hoeveel  ze  hier gestrooid  hebben
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