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Week 14
Vergelijkingen en stijl. Bij het kopje 'analogie' begrijp je vast wel wat er van je verwacht wordt! De
trema gaan we deze week onder de loep nemen. Bij de leesoefening bieden we, net als vorige week,
de gatenteksten aan. het geeft je inzicht in je tekst. Vergeet niet daarna de woordenschatoefening te
maken die daarbij hoort! Bij het oefenen van de werkwoorden gaan we de verleden tijd oefenen van de
zwakke werkwoorden. Smullen voor geschiedenisliefhebbers. Het Canon-pad behandelt Floris V.

Taaloefeningen
Vergelijkingen 4
Kies het juiste woord 4
Analogie
CITO taal (kies taal 8.4)
Plaats een trema waar het nodig is
Plaats een trema waar het nodig is

Cito woordenschat
cito woordenschat 14

Woorden van de week
woorden van de week 14

Werkwoorden
De verleden tijd van zwakke
werkwoorden

Leesoefeningen
Gatenteksten 2
Husselteksten

Canon-pad
Floris V
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Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
Laatst gewijzigd
Licentie

Crelis Tuip
26 february 2015 om 12:19
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
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