LES 6 TAAL VERKENNEN

EVEN SCHOODBAPPEN DOEN
WAT GA JE DOEN?
Je kijkt naar gekke zinnen
en rare woorden.

124|125 1
OPDRACHT 1
a Waardoor zijn dit gekke zinnen?
Alle zinnen gaan over dieren.

WAT LEER JE ERVAN?

De woorden beginnen met dezelfde letters.

Je leert dat je met taal
gek en grappig kunt zijn.

De woorden rijmen.

b Maak zelf een gekke zin zoals in bron 1.

ZO ZIT HET!
Hoe kun je met taal gek en grappig zijn?
Bijvoorbeeld:
• Je bedenkt woorden die nog niet bestaan.
• Je draait woorden of letters om.
• Je husselt woorden door elkaar.
• Je gebruikt woorden die met dezelfde letter
beginnen.

OPDRACHT 2

124|125 2
Lees de woorden van voor naar achter.
En van achter naar voor.

a Wat is er vreemd aan deze woorden?

PROBEER HET
Papa heeft een plank aan de muur gemaakt.
‘Oei, de plank hangt een scheetje beef’, zegt papa.

b Verzin nu zelf ook een woord op deze manier.

a Welke woorden kloppen niet?
Zet daar een streep onder.

b Welke twee woorden gebruikt papa door elkaar?
c Waarom zegt papa dit?
Hij kent de goede woorden niet.
Hij maakt een grapje.
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GEK

124|125 3
OPDRACHT 3
a Welke woorden vind je vreemd?

NOODWEER

124|125 4
OPDRACHT 4
a Welke woorden zijn gek?

Bestaan deze woorden wel, denk je? ja | nee

b Wat is er met deze woorden gebeurd?

b Maak het gedicht anders.
Bedenk drie onzin-woorden en vul ze in.

c Maak zelf vreemde woorden.
een taart bakken

Ik ben de

.

Mijn vader was een

.

Mijn moeder was een

.

Daar komen vreemde kinderen van.
stofzuigen

KIJK TERUG
Kijk nog eens naar de opdrachten.
Wat is jouw leukste onzin-woord?

een koffer pakken
Hoe heb je dat gemaakt?

GA VERDER
Wat ga je doen?
woordenschat oefenen op bladzijde 102 en 103
woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 105
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