Thema 4 Perkament multitalent huistaak
Naam:

8

Datum:

Hier oefen ik op:
■■ het schrijven van stukjeswoorden met een korte klank en verdubbelen van
de medeklinker;
■■ het schrijven van stukjeswoorden met een lange klank en verenkelen van de klinker.

1

Kort, en dan?
■■ Schrijf in elk vak vijf goede woorden.
korte klank
één medeklinker

2
14

korte klank
meer medeklinkers

eigen antwoord



















Veel lange klanken
■■ Schrijf het meervoud van de woorden op.
koord

koorden

straat

straten

naam

namen

stuur

sturen

feest

feesten

kaars

kaarsen

droom

dromen

muur

muren

traan

tranen

staart

staarten
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3
13

Woorden bij prenten
■■ Schrijf bij elke prent het goede woord.

14

appel

ballon

tafel

beker

kussen

emmer

lepel

ladder

egel

■■ Kies een woord uit.
■■ Schrijf met dat woord een goede zin.
1 eigen antwoord


Dit vindt de juf/de meester van mijn taak: 
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Even opfrissen
Naam:
Klas:

1
11

Datum:

Verkleinwoorden
■ Noteer bij de woorden in de kolommen de juiste uitgang van het verkleinwoord.
■ Noteer het verkleinwoord van de onderstaande woorden in de juiste kolom.
duim – slang – markt – tang – nicht – stroom – sleutel – muur

+ je

2

+ tje

+ pje

+ etje

het bord je

het trein tje

het bloem pje

het zonn etje

het schaap je

het broer tje

het kraam pje

het stemm etje

het marktje

het sleuteltje

het duimpje

het tangetje

het nichtje

het muurtje

het stroompje

het slangetje

Groter maken
■ Lees de zin.
■ Maak het woord in de zin groter.

3

• Een gangetje is een kleine

gang

• Een keldertje is een kleine

kelder

• Een boompje is een kleine

boom

• Een sprongetje is een kleine

sprong

• Een gansje is een kleine

gans

Verkleinwoord aanvullen
■ Lees de zin.
■ Maak van het woord een verkleinwoord door de laatste letters aan te vullen.
Mijn zoon heeft voor mij een tekening etje
Dat kind mocht op het paard je
Het koet je

gemaakt.

rijden.

staat achteraan in de wei.

We hebben gisteren al naar het filmp je

gekeken.

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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Thema 4 – Herhalingsles 2 – Kopieerblad 4.H2.1

Opwarmertje

HB1.4

Lengte, inhoud, gewicht en tijd
1 meter = 10

1

100
MR 1

Schrijf je schatting op.
Meet de lengte van het voorwerp. Schrijf je meetresultaat op.
Vergelijk je schatting met je meetresultaat.

1 liter = 10

100
MR 2

centimeter

centimeter

het voorwerp

2

1 decimeter = 10

decimeter

Ik schat.

c
c
c

dm of

c
c

dm of

c
c
c

dm of

Ik meet.

cm of
dm en

cm of
dm en

meerdere
oplossingen
mogelijk

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

meerdere
oplossingen
mogelijk

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

cm

cm

cm

meerdere
oplossingen
mogelijk

1 deciliter = 10

deciliter

Mijn schatting was ...

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

centiliter

centiliter

Schrijf je schatting op.
Meet de inhoud van elke drinkﬂes en schrijf je meetresultaat op in cl.
Vergelijk je schatting met je meetresultaat.
het voorwerp

Ik schat.

Ik meet.

50 cl

25 cl

1l
100 cl
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Mijn schatting was ...

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel
c te weinig
c ongeveer juist
c te veel
c te weinig
c ongeveer juist
c te veel
Kopieerblad HB1.4.1

1 kilogram = 1 000

3
MR 4

gram

Schrijf je schatting op.
Weeg het voorwerp. Schrijf je meetresultaat op.
Vergelijk je schatting met je meetresultaat.
het voorwerp

Ik schat.

c
c

g of
kg en

Ik weeg.

meerdere
oplossingen
mogelijk

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

meerdere
oplossingen
mogelijk

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

meerdere
oplossingen
mogelijk

c te weinig
c ongeveer juist
c te veel

g

c
c

g of
kg en
g

c
c

g of
kg en

Mijn schatting was ...

g

Om hoe laat beginnen de activiteiten?
Schrijf hoe laat het is.
Vul de digitale klokken aan.

4
MR 6

start activiteit

pauze

start volgende
activiteit

einde activiteit

vijf over acht

twintig voor tien

tien voor tien

twintig over elf

08:05

09:40

09:50

1 1:20
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Mens

Hoe voel ik mij?
Dit kun je al
Je kunt met heel je lichaam gevoelens uitdrukken.

Dit kun je straks
Je kunt gevoelens herkennen die duidelijk zichtbaar zijn bij anderen.

Welke gevoelens tonen de personen op de tekeningen?
Noteer met een woord.
Kies uit: ontgoocheld – verdrietig – tevreden – angstig – onzeker – uitbundig – ﬁer –
zenuwachtig – beschaamd – woedend.

ontgoocheld verdrietig
.......................................

uitbundig

.......................................

tevreden

.......................................

.......................................

zenuwachtig

.......................................

.......................................

fier

angstig

.......................................

beschaamd
.......................................

onzeker

.......................................

woedend

.......................................

