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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: bootje – treintje – schriftjes – geitje.

Weet je het nog?
Van welk woord is een verkleinwoord gemaakt?
Let daarop bij het schrijven.
Eindigt het woord op een d of een t?
Daarachter komt altijd ~je: paard - paardje, kast - kastje.
Lees kaart R1 nog eens.

Schrijf alleen de verkleinwoorden op. Schrijf ze in het goede vak.
Denk daarbij: hoe is het verkleinwoord gemaakt? Welke letters komen erbij?
straat - straatje raam - raampje schaal - schaaltje
kraan - kraantje hand - handje kist - kistje
duim - duimpje scheur - scheurtje bloem - bloempje
vogel - vogeltje korst - korstje rijm - rijmpje

~je ~tje ~pje

straatje 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt verkleinwoorden.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Al deze verkleinwoorden eindigen op ~tje.
Bij stoeltje is tje achter het woord geplaatst: stoel - stoeltje.
Bij tien andere woorden is ook tje achter het woord geplaatst. Zet daar een kring om.

poortje stoeltje schaartje kastje kereltje nichtje

winkeltje vuistje appeltje kamertje spiegeltje krijtje

treintje schriftje telefoontje vingertje nestje oortje

Alle woorden eindigen op een d of een t.
Dus maak je de verkleinwoorden door daar alleen ~je achter te plaatsen.
Schrijf van deze woorden het verkleinwoord op.

hond hondje feest brood

krant draad lijst

worst kwast hoed

Deze woorden eindigen op ~m.
Maak hiervan verkleinwoorden. Schrijf er letters achter.
Sommige verkleinwoorden eindigen op ~pje, andere op ~etje.
Let op: vaak moet je nog een extra letter opschrijven.

kammetje geheim som boom

duim kar raam gum

rijm riem klem probleem

Maak de verkleinwoorden af. Schrijf ze op.

Koen is jarig. Hij heeft al zijn vriend... uitgenodigd. 

Als je op het scherm een hand... ziet, kun je daarop klikken. 

Als je goed kijkt, zie je een barst... in het glas zitten. 

Op mijn muur zit blauw behang met maantjes en ster... . 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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