1

Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.
balletje – dwergen – haaien – nieuw – frisdrank

1



vrouwtje – duimpjes – prooi – omhoog – gevecht

2



zuchten – groeien – mannetje – brengt – jaagt

3



2

Schrijf de woorden op de juiste plaats in de zin.
biggetje
geschenk
vogelkooi

1	Als

voor mijn verjaardag krijg ik

een

  .

2	Met veel

gezucht

de vogel rond in zijn

vliegt

.
dwergen
raampje
lengte

3	De

meten

de

van het
.

links
jongen
rechts

4	De

steekt de straat over en

kijkt eerst naar

en daarna naar
  .

tandjes

5	Opgepast!

frisdrank

is slecht voor de
  !
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Schrijf de zin over. Verander de vetgedrukte woorden in verkleinwoorden.
Let op: soms moet je nog andere woorden veranderen zodat de zin klopt.
1 De slang schrikt van de leeuw en kruipt in een boom.


2 De vrouw laat een papier op de bank liggen.


3 De bal knalt tegen het kraam naast de vrachtwagen.


4 De kieuwen van die vissen gaan zachtjes open en toe.



4

Verzin een eigen betekenis voor de gevarendriehoek. Begin je zin telkens met “Opgelet voor ...”
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a Schrijf de woorden op de juiste plaats in de moppen.
b Duid aan hoe grappig jij de mop vindt.
vliegt – bocht
Wat is het toppunt van snelheid?
Een slak die uit de

  !

leeuwen – vraagt – zich
“Noem eens vijf dieren die in Afrika leven”,

Natuursmurf aan

Domme smurf. Die maakt er
en twee

gemakkelijk van af: “Drie olifanten
  !”

denkt – vangt – lucht – gooit
Weet je hoe je het beste een vogel

?” vraagt Lolsmurf aan

Natuursmurf. “Met een net”,

die.

“Nee, je

een kat in de

  !”

wacht – eendagsvlieg – zegt – spinnetje – schreeuwt – lachend – vang
Op het nippertje ontwijkt een
“
teleurgesteld. “Ik

in het bos een spinnenweb.

maar”,

het
je morgen wel!” Waarop de eendagsvlieg
  : “Wedden van niet?”
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papegaai – weg (x2) – vraagt – zwaluw
Wat is het verschil tussen een

en een

Een zwaluw zoekt de
de

?

en de papegaai
.

toch – vraagt – denk – zegt – licht
“

jij dat er leven op de maan is?”

Smurf. “Jazeker, want er brandt

Grote
  !”

Ruimtesmurf.

Naar: Lach je een smurf! De leukste moppen uit smurfenland, Standaard Uitgeverij

L3 - Thema 5 - taak C

6

a Welk woord staat er?

b Maak met minstens drie woorden een zin.
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