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1. Een dik varken
Lees de tekst en beatwoord de vragen. 

1. Het is vroeg in het jaar. 
2. De Taino heeft een varken gekocht. 
3. Als hij eet, eet ook het varken. 
4. De Taino geeft het varken goed te eten en te drinken. 
5. Het varken wordt dikker en dikker. 6. ‘Dit is mijn spaarvarken’, zegt de Taino. 
7. Als het straks winter is, dan is er weinig eten. 
8. Dan eet ik mijn varken op! 

1. Welke titel zet je boven deze tekst? 
A. Varken. B. Spaarvarken. C. De Taino.

2. Waarom eet de Taino zijn varken in de winter op?

3. Welke twee woorden zie je in het woord ‘spaarvarken’?

4. Wie is ‘hij’ in zin 3?

5. Wat is ‘dit in zin 6?

 
2. Wat zeg je dan?
Weet jij wat je moet zeggen?

1. De grootste wens van Miguel is profvoetballer worden. Zijn juffrouw vraagt hem: Wat wil je later worden? 
Hij zegt: ‘Ik wil ...’

2. Je tante vraagt jou: ‘Wat koop je als je veel geld zou hebben?’
Vertel wat je zou kopen. ‘Als ik veel geld had, zou ik ...’ 

3. Rachel heeft een mooie ketting. Jij wil jouw horloge ruilen voor haar ketting.
Wat zeg je? ‘Ik wil ...’ 

4. ‘Ik wil een mooie ketting kopen’, zegt Sarah. Jij wil liever een horloge kopen.
Wat zeg jij? ‘Ik wil ...’
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3. Weet jij ...  
Wat de kinderen vragen, denken en weten? 

1. Wat vraagt Sabine? 4+5=? ...

2. Wat denkt Miquel? 3+4=7 ...

3. ‘Carlos’ weet jij hoeveel drie maal drie is?’, vraagt Angelique. ‘Natuurlijk’, zegt Carlos. ‘Dat is ...

4. Marcia heeft $ 90. Ze geeft een cadeau aan haar tante. Moet ze dat geld optellen of aftrekken van 
haar spaargeld? ...

 
4. Oefenen met werkwoorden
We gaan weer oefenen met de voltooid verleden tijd!

1. Miquel heeft           (sparen).
 
Hij is naar de winkel gegaan. 

Daar heeft hij nieuwe sportschoenen        (kopen). 

2. Sharon heeft haar kamer         (opruimen). 

Ze heeft al haar oude spullen         (inpakken). 

Die gaat ze verkopen!

3. Sophia heeft geld uit het spaarvarken           (halen). 

Ze is naar de bank gegaan. Daar heeft ze haar geld op een spaarrekening   (zetten).
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6. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed.

1. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een informatieve tekst halen.

2. Gesprekken: ik kan een wens uiten en reageren op een vraag naar een wens.

3. Spreken: ik kan informatie die ik zoek vinden in een tekst. 

4. Schrijven: ik kan beschrijven wat er in het nabije verleden is gebeurd.


