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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 3 - Het weer
1 Lees de woorden.

de bliksem de paraplu de sneeuw de zon
de donder de plas de sneeuwbal de zonnebril
de jas de regen de sneeuwpop 
de muts de regenboog de wind 
het onweer de sjaal de wolk

2 Welke woorden van oefening 1 horen bij ....

 1 De regen:  

 2 De sneeuw: 

 3 Het onweer: 

3 Schrijf de woorden van oefening 1 in de zin. Schrijf ook het lidwoord op. Zie voorbeeld bij zin 1.

 1 Kees zet de muts  op zijn hoofd.

 2 Tim en Roos rollen van  de sneeuwbal.

 3 Buiten is het donker, dus  is weg.

 4 Bij het onweer zie je eerst  en dan hoor je de donder.

 5 Het regent, dus ik neem  mee.

 6 Het is koud, dus ik doe de jas aan, de muts op en  om.

 7 Het regent en de zon schijnt, dan zie je vaak .

 8 Als het hard waait, hoor je .

 9 Tim en Roos maken van de sneeuwbal .

 10 Bij het onweer zie je eerst de bliksem en dan hoor je .

 11 Het is koud, dus ik doe  aan, de muts op en de sjaal om.

 12 De zon schijnt in mijn ogen, dus ik zet  op.

 13 Tim vindt de regen leuk. Hij springt in .

 14 Bij  zie je eerst de bliksem en dan hoor je de donder.

 15 Tim loopt onder de paraplu in .

 16 De zon is oranje, de lucht is blauw en  is grijs of wit.

 17 Tim en Roos rollen van de sneeuw .

4 Dictee 

 1 de kam 4 de muur 7 het haar 10 het been
 2 het oog 5 de trap 8 de neus 11 de deur
 3 het huis 6 de doek 9 de rug 12 de sneeuw
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5 Tegenstellingen (): schrijf het goede woord in de zin. 

licht  donker beneden(2x)  boven(2x) binnen  buiten warm koud

 1 De keuken is niet boven, maar .

 2 Buiten is het niet warm, maar .

 3 De slaapkamer is niet beneden, maar .

 4 Kees is niet buiten, maar .

 5 Ik loop de trap op, dus ik ga naar .

 6 Binnen is het niet koud, maar .

 7 Sanne is niet binnen, maar .

 8 De zon schijnt, dus het is niet donker, maar .

 9 Ik loop de trap af, dus ik ga naar .

 10 Het is nacht, dus het is niet licht, maar  .

6 Schrijf het goede werkwoord in de zin.

springt ziet kijkt maakt hoort loopt zit doet

 1 Tim  een sneeuwpop.

 2 Sanne  op de bank.

 3 Kees  zijn jas aan.

 4 Tim  de donder.

 5 Sanne  naar binnen.

 6 Tim  de bliksem.

 7 Roos  in de regen.

 8 Tim  in de plas.

7 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: schrijf het goede cijfer voor het woord.

 1  vijfentwintig 5  drieëntwintig 9  vierentwintig

 2  eenentwintig 7  zevenentwintig 10  dertig 

 3  zesentwintig 6  tweeëntwintig 

 4  achtentwintig 8  negenentwintig
 
8 Hoe is het weer vandaag?

  Zet een  in het hokje bij het weer van vandaag. 
 1 Het regent.  4 Het sneeuwt.  7 Het is warm. 
 2 De zon schijnt.  5 Het waait.  8 De lucht is grijs.  
 3 Het is koud.  6 De lucht is blauw.  9  

 Voorbeelden bij 9: Het is mistig
  Het onweert
  Het hagelt


