
 

Leestekst  

 

De wijn 

Karin is op een feest. 

Zij drinkt een glas wijn. 

Karin heeft het glas in haar hand. 

Karin 's kind is ook op het feest. 

Hij is vier jaar. 

Hij trekt aan Karin 's arm. 

De wijn valt op Karin 's broek. 

Haar broek is vies. 

Wat erg ! 

Nu moet Karin naar huis. 

 

 

Vragen 

1. Goed of fout?     goed  fout 
a. Karin is op een feest.   …….  …… 

b. Zij drinkt cola.    …….  …… 

c. Karin's kind is ook op het feest. …….  …… 

d. Hij is vijf jaar oud.   …….  …… 

e. De rok van Karin is vies.  …….  …… 

 



2. Zoek het woord dat rijmt. 

glas   warm  vies   muis 

arm   zoek   huis   leest 

broek   klas   feest   lies 

 

3. Maak een goede zin. 

Karin is op     op het feest 

Zij drinkt    vier jaar. 

Karin heeft het glas   een feest. 

Karin's kind is ook   een glas wijn. 

Hij is      in haar hand. 

 

4. Maak een goed zin. 

a. Karin  op is een feest. 

………………………………………………….. 

b. Drinkt Zij een glas wijn. 

………………………………………………….. 

c. De wijn op valt Karin’s  broek. 

………………………………………………….. 

d. vies Haar broek  is 

………………………………………………….. 

e. Karin naar huis Nu moet  

………………………………………………….. 

 

5. Maak de zin af. 

Karin is 

a. op school. 

b. op een verjaardag. 

c. op een feest. 

 

Zij drinkt 

a. een kopje koffie 

b. een glas thee 

c. een glas wijn 

 

 

 



Zij heeft het glas 

a. in haar mond. 

b. in haar hand. 

c. in haar haar. 

 

Hij is 

a. vijftig jaar. 

b. veertig jaar. 

c. vier jaar. 

 

Nu moet Karin 

a. naar huis. 

b. naar school. 

c. naar het ziekenhuis. 

 

6. Welk woord is teveel? 

Zij drinkt eet een glas wijn. 

Karin heeft het de glas in haar hand. 

De wijn valt op Karin's rok broek. 

Haar broek trui is vies. 

Nu moet Karin op naar huis. 

 

7. Wat is het tegengestelde? 

wijn    voet 

hand    schoon 

broek   cola 

vies    trui 

 

8. Lezen 

maart  snij   smaak  spaar 

kort   snel   smeer  spier 

kaart   snuit   smelt   spin 

staart   snoep  smelt   speel 

spoor   groep  graag 

spon   grof   gras  

speen  groot   groen 

spits   grijs   griep 



 

Antwoorden 
1. Goed of fout?     goed  fout 

a. Karin is op een feest.                  X   

b. Zij drinkt cola.                   X 

c. Karin's kind is ook op het feest.      X 

d. Hij is vijf jaar oud.                  X 

e. De rok van Karin is vies.                          X 

 

6. Zoek het woord dat rijmt. 

glas   warm  vies   muis 

arm   zoek   huis   leest 

broek   klas   feest   lies 

 

7. Maak een goede zin. 

Karin is op     een feest. 

Zij drinkt    een glas wijn. 

Karin heeft het glas   in haar hand. 

Karin's kind is ook   op het feest.  

Hij is      vier jaar. 

 

8. Maak een goed zin. 

Karin is op een feest. 

Zij drinkt een glas wijn. 

De wijn valt op Karin’s broek. 

Haar broek is vies. 

Nu moet Karin naar huis. 

 

9. Maak de zin af. 

Karin is 

a. op school. 

b. op een verjaardag. 

c. op een feest. 

 

 

 



Zij drinkt 

a. een kopje koffie 

b. een glas thee 

c. een glas wijn 

 

Zij heeft het glas 

a. in haar mond. 

b. in haar hand. 

c. in haar haar. 

 

Hij is 

a. vijftig jaar. 

b. veertig jaar. 

c. vier jaar. 

 

Nu moet Karin 

a. naar huis. 

b. naar school. 

c. naar het ziekenhuis. 

 

6. Welk woord is teveel? 

Zij drinkt eet een glas wijn. 

Karin heeft het de glas in haar hand. 

De wijn valt op Karin's rok broek. 

Haar broek trui is vies. 

Nu moet Karin op naar huis. 

 

7. Wat is het tegengestelde? 

wijn    cola  

hand    voet 

broek   trui 

vies    schoon 

 

 

 

 

 



8. Lezen 

maart  snij   smaak  spaar 

kort   snel   smeer  spier 

kaart   snuit   smelt   spin 

staart   snoep  smelt   speel 

 

spoor   groep  graag 

spon   grof   gras  

speen  groot   groen 

spits   grijs   griep 

 

  
 


