
Aan de slag

Wij zijn met meer.

Ik ben klein.Ik ben maar alleen.
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Wat ga je doen?

Je oefent met vormen van het naamwoord.
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Naamwoorden kunnen verschillende vormen hebben.
Een vorm die vertelt dat het er één is.
Een vorm die vertelt dat het er meer zijn.
Een vorm die vertelt dat het klein is.
Kijk maar naar de plaatjes.

aapje

 aap
 apen

Lees de tekst en zoek de naamwoorden. 
Kleur de vorm die vertelt dat er maar één is geel.
Kleur de vorm die vertelt dat het er meer zijn groen.

Een woestijn kent grote verschillen in temperatuur tussen dag en nacht. 
In de nacht kan het soms vriezen, terwijl het overdag meer dan 50 graden is. 
In sommige woestijnen vriest het in de winter zelfs overdag. 
Er bestaan zandwoestijnen, maar ook woestijnen met stenen en rotsen. 
Soms valt er jarenlang geen regen in de woestijn. 
Als het veel geregend heeft, staat de volgende dag de woestijn in bloei. 
Dat komt omdat de zaden van planten dan ontkiemen en razendsnel groeien. 
Die zaden hebben vaak jaren op een buitje liggen wachten.

Zoek naamwoorden die vertellen dat iets klein is.
Kleur ze blauw.

Een hete, droge woestijn is geen fijne plek om te leven. 
Er is geen water en er zijn nauwelijks plantjes om te eten. 
Toch zijn er diertjes die er zich thuis voelen.
De woestijnkrekel bijvoorbeeld.
Hij heeft speciale pootjes om niet weg te zakken in het zand. 
Die pootjes gebruikt hij ook om zich snel in te graven. 
Dit doet hij als woestijnspinnetjes hem op willen peuzelen.
Veel woestijndiertjes graven overdag een kuiltje of een holletje.
Ze komen pas weer uit hun holletje te voorschijn als het kouder wordt.
Het zand is dan minder heet aan hun voetjes.
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Van aap maak je apen.
Maar van verdriet kun je geen verdrieten maken. 
Onderstreep de woorden waarbij er geen vorm voor méér is. 

de koe – het plastic – het geluk – de ziekte – de blijdschap – het eten

Van mazelen kun je niet mazel maken.
Onderstreep de woorden waarbij er geen vorm voor één is.

de tropen – de watten – de doktoren - de doeleinden – de beroepen – de kosten

Woorden die laten zien dat iets klein is, kun je maken door er -je, -tje of -pje  
achter te schrijven.
Bedenk voor iedere rij drie woorden.

huis -je deken -tje raam -pje

Sommige woorden krijgen -etje, bijvoorbeeld ringetje.
Zet onder die woorden een streep.

lam – kind – spin – mond – bom – paar – doos – gil – pan – tong – ketting

De vorm voor meer kun je op verschillende manieren maken.
Bedenk voor iedere rij drie woorden.

-en -s -eren
deuren gieters kalveren

Welke woorden kun je niet in het enkelvoud zetten? Streep bij die woorden het enkelvoud door.
      
mes messen   
mazel mazelen    
ziekte ziektes   
paperas paperassen  
onkost onkosten
inkomst inkomsten 
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