
Naam:  Datum: 

© De Taalkanjers Spelling 2, Plantyn Thema 5 – Huistaak K10

Thema 5 Knuffelbeest huistaak

Hier oefen ik op:
■■ het schrijven van meervouden op -en en -s;
■■ het schrijven van woorden waarbij je aan het eind -t of -p hoort.

Beestenboel

■■ Maak er meer van.
■■ Voeg en of s toe.
■■ Schrijf de woorden in het goede vak.

hond – vlinder – varken – kraai – geit – wesp – panter – veulen

meervouden op -en meervouden op -s

Van veel naar weinig

■■ Maak de woorden langer.
■■ Kleur de letter die je hoort.
■■ Schrijf het woord op.

poor
t

fees
t

d d

han
t

lam
p

d b

1

12

honden

kraaien

geiten

wespen

vlinders

varkens

panters

veulens

2

13

poort feest

hand lamp

10
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hem
t
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Woorden bij prenten

■■ Benoem de prent.
■■ Maak het woord langer.
■■ Schrijf het woord juist op.

  

  

  

  

  

  

hemd fout

3

fluit wesp krab

paard geit korst

eend step web

Dit vindt de juf/de meester van mijn taak:  

 

 

 



Even pauze met deze woordzoeker! 
 

 



Materiaal : twee pionnen, dobbelsteen, klein blokje of voorwerp. 
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Natuur

Dieren beschermen zich

Dit kun je straks 

Je kunt vertellen waarom dieren een dikkere vacht krijgen in 

de winter. Je weet hoe dieren hun jongen beschermen.

Dit kun je al

Je helpt de vogels in de winter voedsel vinden.  

Je weet dat vogels tijdens de winter extra veren krijgen. 

1 Dieren beschermen zich tegen de koude in de winter. 

Vul de woorden in.

Kies uit: wintervacht – winterslaap – wegtrekken – ruien.

wegtrekken

wintervacht

ruien

winterslaap
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1 2 3 4

Natuur

2 Dieren beschermen zich 

Schrijf het passende nummer bij  de zinnen.

Ik laat mijn jongen in een nest hoog in een boom,  

want daar is het veilig.

Met mijn lange manen bescherm ik mij in de winter  

tegen de koude.

Ik maak de vijand bang door te blazen.

Ik bescherm me in de winter door een dikke vacht.
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