
Taaloefeningen voor groep 1 en 2

Goed of fout zinnen
Een molen heeft wielen.
Als het waait, kan de molen draaien.
De bakker bakt vlees. 
De molenaar klimt omhoog met de trap. 
De molen maalt graan. 
Papa belt de bakker voor een nieuw raam.
Van meel kun je koekjes bakken. 
Taart is nooit lekker. 
En cakejes lust ook niemand!

Tegenstellingen
Graankorrels zijn klein - de molen is ........
De wiek is lang - een grasspriet is ...............
De wieken zijn zwart - het meel is .....................
Graankorrels zijn hard - meel is ...............
Bij regen is de molen nat - bij mooi weer is de molen ..........
Het eerste kopje koffie van de molenaar is schoon -
daarna is het kopje .........
Als de molenaar met koorts in bed ligt is hij ziek - als hij
weer in de molen kan werken is hij .............
Ga je naar de zolder dan klim je omhoog - als je weer
naar beneden gaat dan klim je .............
Als de molenaar begint is de meelzak leeg - als hij klaar is
met malen is de meelzak ...........

Rijmoefening
In de molen woont een muis 
hij voelt zich daar echt heel erg ...........
De molen heeft wieken die draaien
al moet het dan wel eerst flink gaan .........
Kees de Muis zoekt naar graankorrels en meel
als hij ze vindt dan eet hij soms wel erg .............
Ook Julia wil wel een graantje eten
en hoe smaakt meel, dat wil zij ook weleens  ....................
De molenaar ziet ineens een lege zak graan
dat hebben die stoute muizen ge............
Hij kijkt in alle hoeken
want hij gaat die twee ondeugenden muisjes ..............
Als hij ze gevonden heeft stuurt hij ze weg
Arme Kees en Julia, wat een .......
Wat moeten we nu beginnen? 
Toen riep de molenaar ze weer naar ..............
Hij zei ‘leuk dat jullie zijn geweest’
en vanavond geven we een heel groot muizen..........!
Iedereen mocht komen
en de bakker heeft een heerlijke taart meege.........
Er was veel lol en een hoop gelach
wat was dat een fijne .........
Ze mogen nu altijd blijven moet je weten

en de molenaar geeft ze elke dag .............

Raadsels
Het is wit en je bakt er brood van.
Hij heeft vier wieken en die draaien als het waait.
Hij bakt ons brood.
Ze zijn pas getrouwd en op zoek naar een molen. 
Als het niet waait, draaien ze ook niet. 
Kees de Muis en Julia willen het opeten. 

Welk woord begint met een andere letter?
molen - wiek - meel - malen 
draaien - deeg - bakker - d
vaas - doek - dienblad - drempel - deur
washandje - worst - wekker - water - stoel
fles - flat - zolder - fornuis - foto
gordijn - grasmaaier - brood - glas - gasfornuis
laken - tafel - lamp - licht - logeerkamer

Woorden herkennen.
Spreek de woorden klank voor klank uit, wat is het woord? 
m-ee-l ; w-i-t ; g-r-aa-n ; w-ie-k ; b-r-oo-d ; z-a-k ; 
w-i-n-d ; h-oo-g ; d-a-k ; r-aa-m ; k-oe-k ; o-v-e-n ; 
b-a-kk-e-r ; m-ui-s; t-r-a-p ; v-l-oe-r ; p-oe-s ; t-aa-r-t ;
z-ou-t ; h-oe-k ; b-a-k ; m-uu-r ; r-ie-t ; w-o-l-k ; 
k-o-p ; k-l-i-m ; v-l-a-g ; f-ee-s-t
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