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Op verkenning

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden: verkleinwoorden.
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Uitleg

Aan de slag

Schrijf verkleinwoorden bij de plaatjes.
Verkleinwoorden zijn woorden als: doosje, schoentje, armpje, enzovoort.
Maak de verkleinwoorden van de volgende woorden: deur – muis – zoen – veer.

 

Weet je het nog?
Verkleinwoorden gebruik je om kleine dingen te noemen.
De meeste verkleinwoorden maak je door ~je of ~tje achter het woord te schrijven:
huis - huisje, middag - middagje, adresboek - adresboekje;
trein - treintje, verhaal - verhaaltje, knuffelbeer - knuffelbeertje.
Sommige verkleinwoorden worden anders gevormd:
raam - raampje, ster - sterretje, ketting - kettinkje.
Lees kaart R1 nog eens.

Hoe is het verkleinwoord gemaakt?
Schrijf deze woorden in het goede vak.
stoeltje – duimpje – tasje – zoontje – kettinkje –  koekje –  buiginkje – raampje – schoentje –  
armpje – woninkje – zalfje – hellinkje – haartje – vraagje – schermpje

~je ~tje ~pje ~kje
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Terugkijken
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Van welke woorden zijn deze verkleinwoorden gemaakt? Zet daar in het woord een kring om.

bootje stadje straatje kindje randje grachtje

landje strandje krantje brandje feestje kastje

fluitje voetje handje vriendje foutje armbandje

Vul in:
Alle woorden met een kring eindigen op  of .
De verkleinwoorden hiervan maak je door alleen  achter het woord te zetten.

Schrijf van deze woorden het verkleinwoord op.
Let op: in het laatste rijtje maak je verkleinwoorden van meervouden. Je schrijft daar geen n: ballen - balletjes.

bel pan krullen

ster rol pillen

bril bril spullen

kom stem dingen

Van welke woorden zijn deze verkleinwoorden gemaakt?
Zet daar in het woord een kring om.

schermpje streepje stoepje raampje riempje groepje

knopje boompje rijmpje grapje geheimpje schaapje

lichaampje filmpje lampje trapje wormpje pompje

Vul in:
Alle woorden met een kring eindigen op  of .
Bij de verkleinwoorden van de woorden op  komt er ~pje achter het woord.
Bij de verkleinwoorden van de woorden op  komt er  ~je achter het woord.

Schrijf de goede verkleinwoorden op.

Die fietstassen moet je met (riemen) aan je fiets vastmaken. 

In Frankrijk hebben we in een middeleeuws (stad) gewandeld. 

Op de rommelmarkt verkopen ze (spullen) voor een goed doel. 

Voor dat recept moet je ook nog een (citroen) uitpersen. 

Dit (ketting) heb ik voor mijn verjaardag van mijn oma gekregen. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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