Leuk gevonden! > week 2 > les 1

Dit ga je leren:
vloeiend lezen: woorden die in een zin bij elkaar horen, in één adem lezen.

1

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!

2

Lees de stukjes die bij elkaar horen. Lees dan de hele zin.
1
Met Eva op zijn schouders
Op bevel van de burgemeester
Met haar grappige opmerkingen
Om de een of andere reden
Sil was ervan overtuigd
Als Anna naar de bieb gaat
Ondanks de voorbereidingen

2
en Niek aan de hand
werd op het dorpsfeest in mei
maakt ze altijd iedereen
lukte het Rogier niet meteen
dat de jongen van de slagerij
leent ze altijd acht boeken
viel het buurtfeest in het water

3

 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.

4

Lees de zinnen. Onderstreep het woord dat in de zin past.
Lees de zinnen dan fluisterend.

3
wandelde vader naar de overkant.
gratis ranja en prik uitgedeeld.
aan het lachen.
om zijn brommer te starten.
dat gedaan zou hebben.
van verschillende schrijvers.
omdat het de hele dag regende.

a Ik heb vandaag mijn tiende | geziene | bijziende paar schoenen gekocht.
b Nu moet ik een oplossing zoeken voor het opruien | opruimen | uitruimen van al die schoenen.
c Ik zoek op internet naar een zelfredzaamheid | zelfmaakidee | smaakidee.
d Na lang zoeken vind ik uitzonderlijk | oneindig | uiteindelijk een mooi ontwerp voor een schoenenkast.
e Nu nog een tuinman | timmerman | timmergereedschap die de kast voor mij kan maken.
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Lees het nieuwsbericht. Wat vind jij van de uitvinding?
Vertel het aan elkaar.

Lunch Locker beste idee van Nederland
Vince (12) is de winnaar van het televisieprogramma
‘Het beste idee van Nederland’. Hij bedacht de Lunch
Locker: een broodtrommel die boterhammen netjes op
hun plek houdt.
Hij kwam op zijn idee, omdat hij het vervelend vindt dat
het beleg van verschillende boterhammen in de trommel
door elkaar gaat. In de broodtrommel van Vince zitten
elastieken die iedere boterham op z’n plek houden. Om
de broodtrommel zelf zit ook dat elastiek waar je je beker
of flesje drinken onder kunt doen.
Vince was de jongste deelnemer van het programma en
heeft 10.000 euro gewonnen. De broodtrommel is in de
supermarkt te koop.
6

Samenlezen.
Vorm een tweetal.
Bereid samen het gedicht ‘Uitvinder anno nu’ op bladzijde 6 in je leesboek voor.
Jij leest couplet 1, 2 en 5. De ander leest couplet 3 en 4.
Draag het gedicht samen mooi voor.
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