
Lange 
klank aa

Les 2 (korte zinnen maken) 



Weet je nog de 
woorden uit les 1?

 KAART

 HAAK

 KAAS

 SCHAAR

 SCHAAP

 KRAAN

 TAART

 MAAN

 VAAS

 PAAL

 ZAAG

 HAAN



Vandaag maken we zinnen met de woorden 



KAART 

 Wie kijkt naar de kaart? Ik kijk naar
een kaart.

 Wat heb je? Ik heb een kaart.

 Waar is de kaart? De kaart ligt op 
tafel.



HAAK

Wie heeft een haak?  Ik heb een haak.
Wat koopt de buurman? De buurman koopt een haak.
Waar koopt hij een haak? Hij koopt een haak in de winkel.



KAAS 

 Wie koopt kaas? Ahmet koopt kaas.

 Wat is dit? Dit is kaas.

 Waar koopt Ahmet kaas? Ahmet koopt kaas op de markt.



SCHAAR 

 Wie knipt met een schaar? Naima knipt met een schaar.

 Wat heeft Naima? Naima heeft een schaar.

 Waar is de schaar? De schaar ligt op tafel.



SCHAAP 

 Wie heeft een schaap? Ahmet heeft een schaap.

 Wat koopt Ahmet? Ahmet koopt een schaap.

 Waar is het schaap? Het schaap loopt op straat.



KRAAN

 Wie heeft een nieuwe kraan? Ik heb een nieuwe kraan.

 Wat drink je? Ik drink water uit de kraan.

 Waar is de kraan? De kraan is in de keuken.



TAART

 Wie eet taart? Ik eet taart.

 Wat koop je? Ik koop taart.

 Waar koop je taart? Ik koop taart in de winkel.



MAAN 

 Wie kijkt naar de maan? Ik kijk naar de maan.

 Wat is dit? Dit is de maan.

 Waar is de maan? De maan is boven.



VAAS 

 Wie koopt een vaas? Ik koop een vaas.

 Wat is dit? Dit is de vaas.

 Waar staat de vaas? De vaas staat op tafel.



PAAL 

 Wie botst tegen een paal? De fietser botst tegen een paal.

 Wat is dit? Dit is een paal.

 Waar staat de paal? De paal staat buiten.



ZAAG 

 Wie werkt met een zaag? Papa werkt met een zaag.

 Wat koopt papa? Papa koopt een zaag.

 Waar koopt papa een zaag? Papa koopt een zaag in de bouwmarkt.



HAAN

 Wie heeft een mooie haan? Mijn oma heeft een mooie haan.

 Wat heeft een haan? Een haan heeft een grote staart.

 Waar slaapt een haan? Een haan slaapt in een hok.



Tot de volgende les! 


