
Antwoorden 
1. Waar of niet waar?     waar   niet waar 
a. De zoon van Fatima heet Reza.     X 
b. Reza is acht jaar.             X 
c. Reza speelt op straat.            X  
d. Reza speelt in huis.            X   
e. Reza speelt met een auto.           X 
f. Reza loopt hard de weg op.      X 
g. Er komt een bus aan .      X     
h. Reza ziet de bus niet.       X  
i. Fatima ziet de bus wel.       X       
j. Fatima roept Reza.       X     
k. De bus rijdt door.            X 
l. Reza komt onder de bus.           X   
m. Fatima pakt Reza.       X   
n. Fatima is niet boos.            X 
 
2. Welk woord moet weg? 
zoon – dochter – vader – dokter – moeder 
zes – zeven – een – dertien – drie – vijf 
stoep – straat – weg – stoplicht – school 
rennen – lopen – gaan – slapen 
bus – auto – vliegtuig – huis – fiets 
boos – lief – kwaad 
 
3. Maak een goede zin. 
De zoon van Fatima    heet Reza.  
Reza speelt op      op de stoep.   
Reza speelt met     de bal. 
De bal rolt       de weg op. 
Er komt een      bus aan. 
Fatima roept     Pas op! 
De bus      stopt. 
Fatima is       boos. 
 
  



4. Welke zin is goed? 
1. a. Reza speelt op de stoep. 
 b. Reza speelt in de stoep 
2.  a. Hij heeft zes jaar. 
 b. Hij is zes jaar. 
3.  a. De bal rolt over de grond. 
 b. De bal rent over de grond. 
4.  a. Reza rolt naar de bal. 
 b. Reza rent naar de bal. 
 
5. Wat hoort er niet bij? 
a. zoon - dochter - dokter - moeder - vader 
b. rennen - lopen - rollen - wandelen 
c. weg - straat - winkel - snelweg 
d. bus - tram - fiets - metro - motor 
e. horen - praten - luisteren 
f. bal - theepot - pop - fietsje – lego 
 
6. Vul de letters in? 
zoon  haar  boos 
zus  jaar  pas op 
stoep  huis  hoort 
bal  speelt stopt 
raam  weg  boos 
 
  



7. Wat is goed? 
1. speelt  a. Het kind speelt met een bal. 
   b. Het boek speelt in de tas. 
2. de stoep  a. Ik stoep in de bus. 
   b. Zij loopt op de stoep. 
3. de weg  a. Hij slaapt op de weg. 
   b. De auto is op de weg. 
 
4. pas op!  a. Pas op voor de pen. 
   b. Pas op voor de auto. 
5. rent  a. Hij rent op bed. 
   b. Hij rent naar school. 
6. boos   a. Zij zit in de boos. 
   b. Zij is boos op haar kind. 
7. zoon  a. De vrouw is een zoon. 
   b. De vrouw heeft een zoon. 
8. rolt   a. De bus rolt over de weg. 
   b. De bal rolt over de weg. 
9. bus   a. De bus loopt in de straat. 
   b. De bus stopt in de straat. 
 
9. Vul het goede woord in. 
Fatima heeft een zoon. 
Haar zoon heet Reza. 
Hij is zes jaar. 
Reza speelt op de stoep voor het huis. 
Hij speelt met een bal. 
De bal rolt op de weg. 
Hij rent de weg op. 
Dan komt er een bus aan. 

 
10. Welk woord moet weg? 
a. Fatima staat in voor het raam. 
b. Zij roept zegt: ‘Pas op’. 
c. Maar Reza hoort de het niet. 
d. De het bus stopt. 
e. Fatima rent naar op Reza. 
f. Zij pakt kust Reza. 
g. Zij is niet boos op haar zoon. 


