
 

Doe wat je leest  Opdracht A11 

© Sig vzw  1/2

 Doe wat je leest  A11 
 
 

1. Kleur elke prent geel  

waarvan de laatste klank een s is. 

 
2. Trek een kring rond elke prent  

waarvan de eerste klank een k is. 

 
3. Zet een kruis onder elke prent  

waarvan de laatste klank een t is. 

 
4. Zet een stip op elke prent  

waarvan de eerste klank een d is. 

 
5. Trek een streep door elke prent  

waarbij je niks moest doen. 
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 Doe wat je leest E1 
 
 

1. Zet nog een bloem in de vaas. 

 

2. Er moet een mat op de vloer naast het bed. 

 

3. Teken een prent in het boek van het kind. 

 

4. Geef de schort nog een knoop bij op de rug. 

 

5. Doe jij de lamp eens aan. 

 

6. Het kind wil een oorbel in elk oor. 

 

7. Stop een schaar in de jaszak van de man.   

Wie is die man, denk je? 

 

8. De dokter moet een bril en een snor. 

 

9. Het kind heeft koorts, elke wang ziet rood. 

 

10. Zet twee schoenen bij de poot van het bed. 
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 Doe wat je leest  H2 
 
 

1. Zoek twee woorden met -ng en twee woorden met -nk.  

Schrijf ze op de lijn. Trek een blauwe cirkel rond het eerste 

woord en trek een groene streep boven het laatste woord. 

 

……………………………………………………………………………………  

 

 

2. Maak een tekening bij elk woord. Zet een geel kruisje 

naast het langste woord. Zet een rode stip boven het 

kortste woord. 

 

vinger      bank   slinger      slang 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Welke woorden zijn fout? Trek er een bruine streep door. 

 

 

zink     slank       vangk  rink   blingk 

 

 



 

Doe wat je leest  Opdracht H2 

© Sig vzw  2/2

4. Maak een zin met het woord ‘zing’ en schrijf hem op de 

lijn. Het tweede woord schrijf je in het paars en het 

voorlaatste woord moet in het oranje. 

 

………………………………………………………………………………… .  

 

 

5. Schrijf bij elk woord een rijmwoord. Schrijf telkens de 

eerste letter in het zwart en de laatste in het grijs. 

 

ringen  …………………… 

hangen  …………………… 

danken  …………………… 

zinken  …………………… 

 

 

6. Verbind de woorden die samen horen met een lijn.  

Gebruik voor elke lijn een andere kleur, maar je mag geen 

rood gebruiken en je moet één keer lichtblauw gebruiken. 

 

kerstboom goud 

slank soldaat 

blink slinger 

tank bal 

vangen mager 

 

 


