Blok

3

Taal
naam:

1

groep:

8

Verrijken 2

Maak raadsels.
1 Lees de woorden.
2 Kies vijf woorden uit.
3 Geef de raadsels aan je klasgenoot. Raadt hij of zij de goede woorden?
Kies uit: de capsule – de dosering – emotioneel – de stortbak – authentiek – het complex –
synchroon – stabiel – het certificaat – de corruptie
Het doet pijn en het zit in je spieren. Ra, ra, wat is het? de kramp
1
2
3
4
5

2

Wat is de fout?
In elke zin staat een fout. Verbeter de fout.
1 Het is toegestaan een politieagent om te
kopen.
2 Om buiten Europa te vliegen heb je een
rijbewijs nodig.
3 Nicotine in sigaretten is onschadelijk voor
de gezondheid.
4 Het kan nooit het onderwerp van een zin
zijn.
5 Een instructietekst gaat altijd over iets wat
niet kan.
6 Het is onhandig om verwijswoorden te
gebruiken.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2014

blad 1 van 2

Blok

3

Taal
Verrijken 2

3

Welk woord moet het wel zijn?
In elke zin staat een woord dat daar niet hoort. Schrijf het op. Schrijf daarna een woord op dat
wel in de zin past.
1 Omdat het feest zo uit de hand was gelopen besloot de politie er de hand aan te houden.

2 De zwart-witte ezel met het schattige slurfje is een planteneter.

3 Dat prachtige namaakkleed is vast heel veel geld waard.

4 Er kwamen zoveel mensen op het feest af. De organisatie kon het complot niet meer aan.

5 Paul en Miranda hadden voor ons een prima rommelige routebeschrijving gemaakt.

6 Omdat alle kinderen iets anders wilden, moesten veel ouders heel lang zeker weten wat ze
zouden doen.

4

Schrijf een instructietekst.
Je gaat met vakantie en iemand komt op je huisdieren passen.
1
2
3
4

Beschrijf je huisdieren. Denk ook aan speciale gewoontes.
Geef instructies voor het voeren.
Geef instructies voor de verdere verzorging.
Geef instructies wat te doen als een beest ziek wordt.
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