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Inhoud Kaart

1. Woordvorming
 Meervoudsvorming o.a. openlettergreep en uitgang -eren
 • Niet één maar twee. Schrijf het goede woord op. 1 en 2
 Meervoudsvorming o.a. stad - steden, s - z, f - v
 • Niet één maar twee. Schrijf het goede woord op. 3
 Meervoudsvorming - moeilijke vormen
 • Niet één maar twee. Schrijf het goede woord op. 4
 Verkleinwoorden met -je, -kje, -pje en -etje
 • Zet achter het woord -je, -kje, -pje of -etje. 5 en 6
 Vergrotende trap en overtreffende trap
 • Groot - groter - grootst. Doe zo ook met de volgende woorden.  7
 • Slim - slimmer - slimst. Doe zo ook met de volgende woorden. 8
 Woordafleiding op -ing. Verhuizen - verhuizing
 •  Verhuizen - de verhuizing. Van welke onderstaande woorden 

kun je ook een woord met -ing maken? 9 en 10

2. Zinsvorming
 Correcte zinnen maken uitgaande van losse woorden - vraagzinnen
 • Maak met deze woorden een vraagzin. 11 en 12
 Correcte zinnen maken uitgaande van losse woorden - gewone zinnen
 • Maak van deze losse woorden een goede zin. 13 en 14

3. Functiewoorden
 Voorzetsels
 • Welk woord past er op de puntjes in de zin? Schrijf dat woord op. 
    Kies steeds uit: tegen, achter, boven en om. 15 en 16
 • Welke voorzetsels passen in deze zinnen?
    Je kunt kiezen uit: achter, voor, bij, tegen, naast, door, in en op. 17
 • Welke voorzetsels passen in deze zinnen? 
    Kies steeds uit: achter, voor, bij, tegen, naast, door, uit, in en op. 18
 Voegwoorden
 • Welk woord past er op de puntjes in de zin? Schrijf dat woord op. 
         Kies uit: omdat, terwijl, hoewel en zodat. 19
 • Welk woord past er op de puntjes in de zin?  
    Kies uit: omdat, ondanks, hoewel, en, terwijl, wegens, door. 20

4. Betekenissen
 Categoriseren
 • Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op. 21 en 22
 Tegenstellingen
 • Welk woord is het tegengestelde? Kies uit de vier mogelijkheden. Zet het woord op de lijn. 23
 • Wat is het tegengestelde? Schrijf dat op. 24

5. Conventies
 Lettergrepen onderscheiden
 • Welke woorden hebben twee lettergrepen? Schrijf ze op en verdeel ze in lettergrepen. 25 t/m 28
 Alfabetiseren met twee dezelfde beginletters
 • Zet de woorden in alfabetische volgorde. 29 en 30
 Alfabetiseren met drie of meer dezelfde beginletters
 • Zet de woorden in alfabetische volgorde. 31 en 32




