Leuk gevonden! > week 2 > les 1

Dit ga je leren:
vloeiend lezen: woorden die in een zin bij elkaar horen, in één adem lezen.
meerlettergrepige woorden lezen, zoals modernisering.
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Lees de zinnen. Zet een streep na elk stuk dat je in één adem leest.
Lees de zinnen dan fluisterend.
a Bij Simone hebben ze een speciale schoenenkast in de gang.
b Op de derde tree van onderen staat de doos met mama’s nieuwe bontlaarzen.
c Als de afwasmachine is ingeruimd, gaat papa op de bank in de televisiegids zitten bladeren.
d Voor iedereen die met een of meer vrouwen in een huis woont, is dit de uitvinding van het jaar!
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Lees de rijtjes. Oefen de rijtjes totdat alle woorden vlot gaan.
1
bijzonder
bladeren
prikkelbaar
vlammetje

3

2
chagrijniger
afgelopen
problematiek
klapwiekende

Lees het gedicht. Zet een streep na elk stuk dat je in één adem leest.
Oefen het gedicht een paar keer.

Uitvinder anno nu
(…..)
De boekdrukkunst, het buskruit en het wiel,
mijn laptop, onze auto, jouw mobiel.
De prachtigste verhalen en gedichten,
stillevens, aquarellen, vergezichten.
Gedachten over schuld en over spijt,
ideeën over ruimte, licht en tijd.
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3
afwasmachine
moderniseren
televisiegids
zilverkleurige

4
afschuwelijke
oorverdovende
zolderverdieping
tegelijkertijd

Ik ben best vindingrijk.
Veel vindingrijker dan ik dacht.
Ik vind voortdurend dingen uit
waar niemand meer op wacht,
omdat ze al bestaan.
Het werk is al gedaan.
(…)
4

Lees de zinnen. Onderstreep het woord dat in de zin past.
Lees de zinnen dan fluisterend.
a Ik heb vandaag de verjaardag van mijn broer | boer | stoer gevierd.
b ‘Ga nu eerst je kamer opruien | opruimen | uitruimen!’ riep moeder boos.
c Ik ga een kastje | kastanje | oranje maken van dit hout.
d De uitgang | uiting | doorgang is aan de andere kant van het gebouw.
e Nu nog een tuinman | timmerman | brandweerman die mijn kozijn komt repareren.
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 Lees de tekst op bladzijde 6 en 7 in je leesboek fluisterend.
Lees de woorden die in een zin bij elkaar horen, in één adem.
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Samenlezen.
Vorm een tweetal.
Bereid samen het gedicht ‘Uitvinder anno nu’ op bladzijde 6 in je leesboek voor.
Jij leest de twee coupletten die je bij opdracht 3 hebt voorbereid.
De ander leest de andere drie coupletten.
Draag het gedicht samen mooi voor.
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