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Week 6
Deze week gaan we verder met de woordenschat. Tegenstellingen komen aan bod en het zelfstandig
naamwoord wordt herhaald. We rekenen eens voor altijd af met het verschil tussen 'ei' en 'ij' . Er zijn
deze week twee soorten begrijpend lezen. We moeten een verhaal in de juiste volgorde zetten en er
wordt een beroep gedaan op logisch denken. Tijdens het ontleden wordt het gezegde en het onderwerp
weer herhaald. Het Canon-pad gaat over de Patriotten. Het lijkt me weer een leerzame week te worden!

Taaloefeningen
Woordenschat 1
Woordenschat 2
Het zelfstandig naamwoord 6
Tegenstellingen 1
Ei of ij?
Woorden met act-uct-ect en ict
Woorden met vom con en k
Spreekwoorden en gezegden
Uitdrukkingen

Woordenschat
CITO woordenschat 6

Woorden van de week
woorden van de week 6

Leesoefeningen
Husselteksten 6
Gaan logeren
Zet de zinnen in de goede volgorde

Ontleden
gezegde en onderwerp
de persoonsvorm
de persoonsvorm
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Werkwoorden
Tegenwoordige tijd 30
Verleden tijd 14
Verleden tijd 15

Canon-pad
De patriotten in de Franse
tijd
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Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
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