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Wat hoort op de puntjes?
Schrijf het in de puzzel.

1  Hij werkt met roofdieren. 
Hij is ... in de dierentuin.

2 Deze appel zit vol sap. Hij is lekker ... .
3 Als je niet twijfelt, dan weet je het ... .
4 Hij is helemaal niet verdrietig, hij is juist ... .
5 Vind je mijn jurk mooi of ... ?
6 Een ander woord voor troep is ... .
7 Alles wat je ergens in kunt gieten, 

is een ... .
8  Wedstrijden waarbij er maar één kan 

winnen, noem je een ... .

Welk woord lees je bij ↓? Schrijf het in de zin.

Als het heel warm is, moet je het grasveld .

Kijk naar de woorden in de puzzel van opdracht 1.
Geef antwoord op de vragen.

1 Bij drie woorden is de letterrover geweest. Welke woorden zijn dat?

   

2 Bij twee woorden is de letterzetter geweest. Welke woorden zijn dat?

  

3 In welke drie woorden zie je het ook-zo-stukje aai, ooi of oei? Schrijf ze op.

   

4 Welke andere ook-zo-stukjes zie je in de woorden? Schrijf ze op.   
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Kijk naar het plaatje.
Maak de zin af. Vul het goede woord in.

1 

 Op deze  

kun je de maat slaan.

2 

 Je  zit in 

het midden van je arm.

3 

 Hier zie je een .

 6  

 In de kooi zit een .

 7 

 Hier zie je op een foto dat ik 

 was.

 8 

 Het getal 40 schrijf je als 

.

4 

 Deze  

doe ik in de sla.

5 

 Er liggen twee  

in de fruitschaal.

 9 

 Zwarte vogels die krassen, zijn 

.

10 

 Hier zie je mijn leger 

.
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