
26

Zie zo Spelling
blok 6 5

Wat ga je doen?
Je past de gekende regels toe om meervouden juist te schrijven.

Verbind de afbeeldingen met het gepaste meervoud.1

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

glazen eierenhuizen kikkers schepen

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op het stappenplan klankgroepen.
Kruis het juiste rondje aan.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Om meervouden juist te schrijven pas je verschillende regels toe.
2
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Wat gebeurt er met deze woorden in het meervoud? Schrijf ze in de juiste kolom. 
Je schrijft eerst het enkelvoud en dan het meervoud. Je mag een schrijflijn per woord 
gebruiken. Kijk naar het voorbeeld. 
Bedenk voor elke kolom nog een woord.

3

Er komt iets bij: -s, -en, 
-elen, -eren.

Ik let op voor f/v en s/z. De klinker verandert van 
klank.

kleurpotlood 
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kluif

deurmatten appels

hoeveelheden dieven steden vazen

ledenBedenk voor elke kolom nog een woord.

kleurpotloden

kleurpotloden
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vaas - va� n

kluif -  klui� n
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d� rg - d� r� n

druif -  drui� n
schip -  scפ ה n

voorbeeldoplossing
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samen leven

Voor 4 personen
4 b 

2 u 
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 suiker

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Dicteer om de beurt een meervoud van deze les.
Schrijf eerst het enkelvoud en dan het meervoud.
Controleer samen.

          -                     -          

          -                     -          

          -                     -          

6

Vanavond eten we ovenschotel met boerenworst!
In het recept vind ik de ingrediënten voor één persoon! 
Pas jij de hoeveelheden aan want we zijn met z’n vieren?

4

Lees het tekstje. De gekleurde woorden zijn meervouden.
Zet deze woorden om in het enkelvoud en vul ze aan in de zinnen.

5

Eén          speelt een stoere          met een sterk         .

Hij verovert een          met een diepe         .

De          heeft geen         , dat is een grote           !

Twee kinderen spelen stoere ridders met sterke paarden.
Ze veroveren kastelen met diepe grachten.
De jongens hebben geen boten, dat zorgt voor grote moeilijkheden!

Pas jij de hoeveelheden aan want we zijn met z’n vieren?Pas jij de hoeveelheden aan want we zijn met z’n vieren?

Voor 1 persoon

1 boerenworst

1 halve ui

1 aardappel

1 wortel

1 tomaat

1 teen look

1 kof� elepel olijfolie

1 mespunt suiker
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