
Taaloefeningen voor groep 1 en 2

Goed of fout zinnen
Mama doet de deur op slot met de sleutel.

Het is lekker koud bij de open haard.

Mama kookt voor iedereen ijs.

Op de bank liggen kussens. 

Papa belt de bakker voor een nieuw raam.

Jan rent de trap af naar boven.

Maaike, doe je trui aan en een das om en ga naar bed!

Er wordt aan de voordeur gebeld.

Papa slaapt in de schuur.

Piet wast zich lekker en komt weer vies uit bad. 

Vanavond aten we een heerlijk gebakken stoel.

Eva, ga jij vast onder de tafel zitten voor het eten?

De televisie staat in de woonkamer.

In de keuken staat een nieuwe oven. 

Tegenstellingen
De kamer is groot - de wc is .......

Je bed is warm - de koelkast is ........

Het dak is hoog - de stoep is ...........

Een lucifer is kort - een potlood is ............

De leuning van de stoel is krom - de tafelpoot is ..........

In het hutje woont een arme man - de man die in het kas-

teel woont is ...........

Frietjes zijn zout - snoepjes zijn ...............

De waterstraaal is nat - de handdoek maakt je ..........

Een kopje uit de vaatwasmachine is schoon - een kopje

waar je uit gedronken hebt is .................

Als je met koorts in bed ligt ben je ziek - als je weer kunt

spelen ben je .............

Ga je naar de zolder dan klim je omhoog - als je naar de

kelder gaat dan klim je .............

Als je boodschappen hebt gedaan is de kast vol met spullen

- als je nog boodschappen moet doen is de kast nog ..............

Rijmoefening
In onze kelder woont een muis 

wat hebben wij een spannend ...........

In de keuken eet hij kaas

bij de thee neemt hij spe............

Het is eigenlijk wel een heel brutaal dier

de deur mag van mama niet meer op een ..........

de deur moet ook voortaan op slot gedraaid

en het gras moet keurig worden ..............

daar staat nu ook een muizenval

en onder de struiken ligt de rode .........

we hebben de muis nog niet gevangen

maar mama zag hem toen ze de was ging ...........

o wat schrok ze en ze rende weg

ze struikelde ook nog, wat een .............

morgen gaan we het weer proberen

we zullen de muis toch wel een lesje ................? 

vroeg of laat krijgen we hem te pakken

dan hebben we hem een mooie poets .............

Raadsels
Het is lekker zacht en ligt op bed.

Het heeft vier poten en je kunt er op zitten.

Het geeft warm en koud water en je vindt het in de

keuken.

Het hangt aan de muur, het twee wijzers en kan lopen. 

Het heeft een bril en zit in het kleinste kamertje van het

huis.

Het is papier en zit op de muur.

Als het donker wordt, moet je het aan doen. 

Welk woord begint met een andere letter?
plant - pot - plafond - kast - pollepel

boek - lamp - bank - beker - borstel

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? 

p-o-t ; p-oe-f ; k-a-n ; v-aa-s ; p-e-n ; th-ee ; h-ui-s  

d-eu-r ; b-e-l ; d-a-k ; r-aa-m ; r-e-k ; b-oe-k ; p-ij-p  

b-e-d ; b-a-d ; sch-aa-l ; m-e-s ; d-oe-k ; k-oe-k ; 

s-oe-p ; z-ou-t ; m-uu-r ; p-oe-s ; h-oe-k ; p-ee-r ; 

m-uu-r ; r-i-ng ; sch-uu-r ; v-uu-r
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