
Antwoorden 

1. Goed of fout?     goed fout 
a. Het is nacht en Ron slaapt.     X 
b. Het is winter.                  X 
c. Ron hoort een vlieg.                 X 
d. Ron hoort een mug.      X 
e. Ron doet het licht aan.     X 
f. Ron voelt de mug op zijn wang.               X 
g. Ron voelt de mug op zijn hand.    X 
h. Ron voelt de mug op zijn arm.    X            
i. De mug steekt in de arm van Ron.    X 
j. Ron krijgt een bult.      X 
k. Ron voelt de bult niet.                 X 
l. De bult jeukt.       X 
 
2. Wat rijmt? 
nacht   lacht  
warm   arm  
mug   vlug  
lamp   damp 
bult    vult  
jeuk   leuk  
ziet   niet  
 
3. Maak een goed woord. 
ee w t   twee 
cht n a  nacht 
aa s p l t  plaats 
a m r w  warm 
u g m   mug 
a m l p  lamp 
u l t b   bult 
eu k j   jeuk 
 
  



4. Maak een goede zin. 
a. is Het uur  twee   ’s nachts 
Het is twee uur ’s nachts. 
b. ligt  bed in Ron 
Ron ligt in bed. 
c. de lamp Ron aan doet 
Ron doet de lamp aan. 
d. ziet niet de mug Ron 
Ron ziet de mug niet. 
e. steekt De mug  zijn arm in 
De mug steekt in zijn arm. 
f. komt Op de arm   een bult 
Op de arm komt een bult. 
g. jeukt  De bult 
De bult jeukt. 
 
5. Maak een goede zin. 
a. Het is    twee uur ’s nachts.  
b. Het     is warm.  
c. Ron hoort    de mug. 
d. Ron doet de   lamp aan. 
e. Waar is de    mug? 
f. Ron voelt de mug  op zijn arm. 
g. Hij slaat op    zijn arm. 
h. Op de arm van Ron  komt een bult. 
 
6. Wat hoort er niet bij? 
Het is twee uur ’s morgens ’s nachts. 
Ron ligt in bed en hij lacht slaapt. 
Het is de warm. 
Hij hoort kijkt een mug. 
Ron doet de lamp dicht aan. 
De mug zit op zijn het arm. 
De mug is steekt. 
Op de arm been van Ron komt een bult. 
 
  



7. Wat is het tegengestelde? 
’s nachts     ’s morgens  
slaapt niet     slaapt wel 
warm      koud 
doet de lamp aan    doet de lamp uit 
ziet niet     ziet wel 
hoort niet      hoort wel  
de arm     het been 
 
8. Vul de goede woorden in. 
Ron ligt in bed.   
Het is warm.    
Hij hoort een mug.   
Hij doet de lamp aan.   
Hij ziet de mug niet.   
Hij doet de lamp uit.   
Hij voelt de mug op zijn arm.   
De mug steekt.    
De bult jeukt.    


