LES 6 TAAL VERKENNEN

OPSTAAN, HET IS NACHT!
WAT GA JE DOEN?
Je kijkt naar rijmwoorden.

OPDRACHT 1

34|35
In welk gedicht zie je veel beginrijm?

WAT LEER JE ERVAN?

in het gedicht De vleermuis

Je leert dat er verschillende
soorten rijm zijn.

in het gedicht De vos

ZO ZIT HET!
Wat voor soorten rijm zijn er?
• Beginrijm: aan het begin van de woorden.
De vrouw vraagt vriendelijk om een vrije dag.
• Middenrijm: in het midden van de woorden.
Het kleine meisje likt een ijsje.
• Eindrijm: aan het einde van de woorden.
Wil jij soms beweren, dat je dichten niet kunt
leren?

in het gedicht De egel

OPDRACHT 2

34
Lees het gedicht De vleermuis ﬂuisterend aan jezelf
voor. Schrijf minstens drie woorden met beginrijm op.

OPDRACHT 3
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Lees het gedicht De ransuil ﬂuisterend aan jezelf voor.
Schrijf minstens drie woorden met middenrijm op.

PROBEER HET
a Zet een streep onder de woorden met beginrijm.
sterretje – maneschijn – stralen – staren – donker

b Zet een streep onder de woorden met middenrijm.
duister – droom – slapen – luister – huilen – huis

c Zet een streep onder de woorden met eindrijm.
hemel – wacht – zacht – duister – zwart – lacht –

OPDRACHT 4

34
Lees het gedicht De egel ﬂuisterend aan jezelf voor.

a Welke woorden rijmen op elkaar?
eet –

smakken –

rol –

donker

b Hoe noem je dit soort rijm?
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NACHT
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OPDRACHT 5
a Zet een streep onder drie woorden die aan het
begin rijmen op spitsmuis.
spartelt – speelt – spreekt – springt – sprint –
spuugt

KIJK TERUG
Welke woorden uit deze les vond je het leukst?
Schrijf er telkens twee op.

a woorden met beginrijm

b Bedenk minstens drie woorden die aan het einde
rijmen op vos.

b woorden met middenrijm
c Lees het stukje over de nachtvlinder. Welke twee
klanken hoor je het vaakst?
Zet er een streep onder.
uu – oo – aa – a – o – u

c woorden met eindrijm

GA VERDER
Wat ga je doen?
woordenschat oefenen op bladzijde 68 en 69
woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 71

minstens – Op z’n minst. Zo weinig als mag
of kan. Je moet minstens drie antwoorden
geven, maar meer mag ook.
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de rijmwoorden – Woorden die op elkaar
rijmen, omdat er dezelfde klanken in zitten.
Wens–mens en muis–duim zijn rijmwoorden.
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