
Letter, woord, zin – opdrachten 

 
Opdracht 1. Onderstreep het goede antwoord. Kies tussen: letter, woord, zin. 
 

1. naam   letter / woord / zin  6. h    letter / woord / zin 

2. a    letter / woord / zin  7. Ik ben moe.  letter / woord / zin 

3. Ik lees nu.  letter / woord / zin  8. goed   letter / woord / zin 

4. huis   letter / woord / zin  9. Hij is boos. letter / woord / zin 

5. z    letter / woord / zin  10. S    letter / woord / zin  

 

Opdracht 2. Hoeveel letters heeft het woord? 

 

1. boek 4 

2. moeder ……… 

3. luisteren ……... 

4. tafel ……… 

5. markt ……… 

6. raam ……... 

 

 

Opdracht 3. Hoeveel woorden heeft de zin? 

 

1. Ik ga naar huis.     4 woorden 

2. De man loopt naar de winkel.  …………………………. 

3. Zij luistert muziek.    …………………………. 

4. Wij lezen een boek.    …………………………. 

5. Ik ben moe.     …………………………. 

6. Jullie gaan niet naar school.   …………………………. 

 

 

  

 

 

 



Letter, woord, zin – antwoorden 

 
Opdracht 1. Onderstreep het goede antwoord. Kies tussen: letter, woord, zin. 
 

1. naam   letter / woord / zin  6. h    letter / woord / zin 

2. a    letter / woord / zin  7. Ik ben moe. letter / woord / zin 

3. Ik lees nu.  letter / woord / zin   8. goed  letter / woord / zin 

4. huis   letter / woord / zin 9. Hij is boos. letter / woord / zin 

5. z    letter / woord / zin 10. s   letter / woord / zin  

 

Opdracht 2. Hoeveel letters heeft het woord? 

 

1. boek 4 

2. moeder 6 

3. luisteren 9 

4. tafel 5 

5. markt 5 

6. raam 4 

 

 

Opdracht 3. Hoeveel woorden heeft de zin? 

 

1. Ik ga naar huis.     4 woorden 

2. De man loopt naar de winkel.  6 woorden 

3. Zij luistert muziek.    3 woorden 

4. Wij lezen een boek.    4 woorden 

5. Ik ben moe.     3 woorden 

6. Jullie gaan niet naar school.   5 woorden 

 

 

 


