
©  Uitg ever i j  Zwi jse n  B .V.Estafet te  •  Kopieermap

TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een vrij leesboek.

Welk boek heb je gekozen?

 

Waar gaat het boek over?
Vul hieronder een onderwerp in uit het boek dat je leest. 
Bijvoorbeeld: dieren, sport, gevoel. Het kan van alles zijn. 

 

Maak nu een abc van dit onderwerp. Verzin bij iedere letter een woord dat 
met die letter begint. 
Kun je ook iets bedenken bij de q en de x? Als dat niet lukt, laat je de 
lijntjes gewoon leeg.

Mijn  -abc

Lees verder op de volgende bladzijde.

Mijn abc

5-1E5

1

2

3

a    j   s  

b   k   t  

c   l   u  

d   m   v  

e   n   w  

f   o   x  

g   p   ij  

h   q   z  

i   r  
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Mijn abc

5-2E5

4 Zet nu bij één of meer woorden, bijvoorbeeld het woord dat jij het mooist, 
leukst, spannendst vindt, een kruisje in het vakje erachter. Daar maak je 
dan een tekening bij in het vak hieronder.
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TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een gedicht dat je hebt gelezen.

Welk gedicht heb je gekozen?

 

Door wie is het geschreven?

 Door  

 Dat weet ik niet.

Rijmt het gedicht? 

 Ja. Schrijf hier zes woorden op uit het gedicht die rijmen.
 
                  

                  

 Nee. Kies drie leuke of mooie woorden uit het je gedicht en verzin er een 
rijmwoord bij.

 
                  

                  

Zoek in je gedicht een woord dat je bijzonder vindt. 

Dit woord heb ik gekozen:  

Wat voor een soort woord vind jij dat dit is?

 grappig  eng  vrolijk
 spannend  zielig  gemeen

  

Gedichten - rijmwoorden

6-1E5

1

3

2

Lees verder op de volgende bladzijde.
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Gedichten - rijmwoorden

E5

Maak nu zelf een gedichtje met dit leuke of mooie woord.
Een gedicht hoeft niet altijd te rijmen. Maar het mag natuurlijk wel!

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2

4
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TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een informatief boek.

Ik maak de opdrachten op deze bladzijde bij het boek:

 

De schrijver/schrijfster heet  

Schrijf in het middelste hokje waar jouw boek over gaat.
Schrijf in de andere hokjes woorden die daarmee te maken hebben.
Probeer het hele woordweb vol te maken.

Dit wist ik nog niet voordat ik het boek gelezen had:

 

 

 

Ik ga nog een boek / geen boek meer lezen over dit onderwerp.

Informatieve boeken - woordweb

10E5

1

2

3
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TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een tijdschrift dat je zelf uitkiest.

Welk tijdschrift heb je gekozen?

 

Welke dingen komen voor in jouw tijdschrift?

 inhoudsopgave  ingezonden brieven
 strip  vervolgverhaal
 verhaaltje  verhaaltje met informatie
 spelletje (puzzel, raadsel etc.)  poster
 advertentie  
 kleurplaat   

Maak een tekening van iets dat je leuk vindt in het tijdschrift.

Staat er een leuke mop in het tijdschrift? Schrijf hem op. 
Staan er geen moppen in? Bedenk er dan zelf een.

 

 

 

Als ik zelf een tijdschrift mocht maken, dan zou ik het deze naam geven: 

 

Tijdschriften

12E5

1

4

5

3

2
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