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Hier oefen ik op:
■■ woorden op -heid en -teit schrijven;
■■ de apostrof als weglatingsteken gebruiken;
■■ meervouden op -s en ’s schrijven.

Geen creativiteit

■■ De woorden kleven aan elkaar.
■■ Zet een streepje tussen de woorden.
■■ Schrijf de woorden in alfabetische volgorde op.

sportiviteituniversiteitpuberteitkwaliteitmentaliteitactiviteit

Op zoek naar kwaliteit

■■ Maak van de woorden een woord op -heid of -teit.
■■ Schrijf de woorden in het goede vak.

sport – moeilijk – zeker – puber – brutaal – meer – nationaal – mentaal – nieuws – gezond

woorden op -heid woorden op -teit
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activiteit, kwaliteit, mentaliteit, puberteit, sportiviteit, universiteit
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moeilijkheid

zekerheid

meerderheid

nieuwsgierigheid

gezondheid

sportiviteit

puberteit

brutaliteit

nationaliteit

mentaliteit
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Weggetoverd

■■ Schrijf de zinnen over.
■■ Schrijf de vetgedrukte woorden korter.

Ik ga morgen met mijn broer en zijn vrienden naar een film kijken.

Des ochtends vertrekken mijn ouders al vroeg naar hun werk.

Het is laat en ik moet nog een taak maken.

Baby’s bezoeken geen cafés

■■ Vul het meervoud van de woorden in de goede zin in.

puppy – radio – familie – televisie – café – jury – dictee – file – meisje

In die elektrozaak verkoopt men  en .

Veel bestuurders trotseren dagelijks meerdere .

We krijgen een nieuwe hond en gingen gisteren al naar  kijken.

Wij maken veel  in onze klas.

De verschillende  waren het niet eens met de wedstrijduitslag.

Wij zitten in een klas met jongens en .

In  mag niet meer gerookt worden.

In veel  worden regelmatig familiefeesten georganiseerd.
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’k Ga morgen met m’n broer en z’n vrienden naar ’n film kijken.

’s Ochtends vertrekken m’n ouders al vroeg naar hun werk.

’t Is laat en ’k moet nog ’n taak maken.
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radio’s/televisies televisies/radio’s

files

puppy’s

dictees

jury’s

meisjes

cafés

families

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 


