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Taal Groep 4
Set 2

Hans Klooster

Inhoud Kaart

1. Woordvorming
 Verkleinwoorden
 • Niet groot maar klein. Voeg -tje of -je toe. Schrijf het goede woord op. 1 en 2
 • Welk woord is goed geschreven? Schrijf het goede woord op. 3 en 4
 Meervoudsvormen. Herhaling: - en, -s of ‘s.
 • Niet één maar twee. Schrijf het goede woord op. 5 en 6

2. Zinsvorming
 Correcte zinnen maken door woorden in een zin te verplaatsen
 • De woorden staan niet op de goede plaats. 
    Maak er een goede zin van en schrijf die op. 7 t/m 9
 Correcte zinnen maken met losse woorden.
 •  Maak met deze woorden een goede zin. 

Het eerste woord staat er al. Schrijf die zin op. 10 t/m 12

3. Functiewoorden
 Gebruik het juiste lidwoord
 • Moet er “de” of “het” voor het woord staan? Schrijf het goed op.  13 en 14
 • Voor welk woord kun je “de” zetten? Schrijf dat woord op. 15
 • Voor welk woord kun je “het” zetten? Schrijf dat woord op.  16
 Gebruik het juiste voorzetsel
 • Vul het goede woord in. 17 t/m 19
 Gebruik het juiste vraagwoord
 • Vul het goede vraagwoord in.  20 t/m 23

4. Betekenissen
 Tegenstellingen
 • Wat is het tegengestelde? Schrijf dat woord op. 24 en 25
 • Zet een kruisje in het vakje voor de goede betekenis. 26 en 27
 Categoriseren: Eén woord uitsluiten
 • Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op.  28 en 29
 Tijdsaanduidingen
 •  Welk woord kun je in plaats van het blauwgekleurde woord zetten 

zonder dat de betekenis verandert? Kruis dat aan. 30 t/m 32
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