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Op zoek naar land  
 

2.4 Waar is het?

Kijk naar het plaatje in het oefenboekje. Lees de tekst. 
Zet daarna de onderstreepte woorden op de goede plek. 

Carlos vertelt: ‘Ik heb een eigen kamer. In die kamer staat mijn bed, onder het raam. Naast het raam hangt 
een poster van Feyenoord. In de hoek naast mijn bed, rechts, staat mijn bureau. Voor het bureau staat een 
stoel. Op het bureau liggen boeken, van school. Op de stoel ligt een kussen. Naast het bureau hangt een 
zwarte lamp. Voor als ik ’s avonds moet leren!’

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

4.3 Vul het goede woord in

ligt – zit – staat

Jeanette komt thuis uit school. 
‘Hi mam’, roept ze. 
‘Ik ben er weer! Ik heb honger!’ 

‘Waar  het brood?’   ‘In de keuken’, roept mama. 

‘Waar  het mes?’     ‘Op de tafel’, roept mama.

‘Waar  de jam?’       ‘In de pot’, roept mama.

‘Waar  de pot?’        ‘In de kast’, roept mama.

‘Waar  de kast?’      ‘Zoek zelf maar!’, roept mama

 

Naam 

Groep 
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Uitbreiding woordenschat

2.1 de kamer (zit- en slaapkamer) het apparaat – de koelkast – de vriezer – de afwasmachine – het schilderij  
 – het dartbord.
2.2 de enquête = de vragenlijst
3.1 de alinea – delen – (gloed)nieuw – het scherm – hangen – afwassen
3.2 het feit – de mening
3.3 bonzen – uitzetten
4.1 de spullen – maximaal – uitgeven – het kussen
4.4 stom  
5.2 de bloem – de gember(poeder)
5.4 de kunstenares – de luiken (het luik) – het graf
Weet je weetje: het fort – de kant – de kanonnen (het kanon) 

1.  Een keukenapparaat is een ding dat in de keuken staat. Welke keukenapparaten ken jij? 

2. Wat kun je aan de muur hangen? Noem twee dingen. 

3.  Een ander woord voor vragenlijst is de  .

4.  Als iets erg nieuw is, noemen we het ook  .

5.  De kunstenares schilderde een schilderij. Op het schilderij zie je   .

6.  In een   ligt iemand die dood is.

7.  Die berg is 850 meter hoog. Is dit een mening of een feit? Dit is een   .

8.  Ik vind dat schilderij stom. Dit is een  .

9.  Hard op de deur slaan, noemen we  .

Geef antwoord:

1.  Wie wast na het eten af bij jou thuis? 

2. Wat betekent ‘verschillen’?

3.  Waarmee kun je ramen sluiten?

4.  Wat zie je als je een fort bezoekt?

Naam 

Groep 


