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Schrijf het woord achter de zin. 
 

Ik ben bl...... dat ik naar school mag. ____________________________________________________
De koeien staan in de w...... _____________________________________________________________
De g......t mekkert de hele dag. _________________________________________________________
H...... slaat een arm om zijn vriend heen. _______________________________________________
Mijn favoriete fruit is een aardb......._____________________________________________________
Mijn zus staat graag voor de spiegel, ze is ......del. _____________________________________
Wij gl......den samen van de gl......baan._________________________________________________
Brood haal je bij de bakker......__________________________________________________________
Oma is een trui aan het br......en. _______________________________________________________
Haar vriendin zegt de waarh......d. ______________________________________________________
Ik schrijf mijn naam met stoepkr......t. __________________________________________________
De koningin spreek je aan met majest......t. ____________________________________________
Juf Kim is t......delijk onze juf. ____________________________________________________________
Bij ons viel de elektricit......t uit. _________________________________________________________
Fleur is altijd vrol......k. ___________________________________________________________________
In de maand m...... gaan we samen op r......s. __________________________________________
Onder de ......k staat een g......t. _________________________________________________________
Een hert heeft een gew...... _____________________________________________________________
De hele klas r......st met de tr......n. ______________________________________________________
De weg gaat st......l omhoog. ____________________________________________________________
Lust je ook marsep......n? _______________________________________________________________
De kapit......n is de baas van een schip. _________________________________________________
Wie is het br......n achter deze uitvinding? ______________________________________________
Toen we aankwamen zagen we de r......sl......der._______________________________________
De hond w......gerde mee te komen. ____________________________________________________

 

Lange ei of korte ij 
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Doolhof 
Breng de paashaas bij zijn eitjes...
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Ei, ei, ei 
we zijn zo blij

hieronder staan en aantal vragen en het antwoord
weet jij! 

1 blauw ei heeft 8 stippen 
3 blauwe eieren hebben ________________stippen 
5 blauwe eieren hebben ________________stippen 
7 blauwe eieren hebben ________________stippen 
12 blauwe eieren hebben _______________stippen 

 
 

1 paars ei heeft 5 stippen 
25 paarse eieren hebben _______________stippen 
37 paarse eieren hebben _______________stippen
100 paarse eieren hebben ______________stippen 
137 paarse eieren hebben ______________stippen

 
 

1 oranje ei heeft 6 strepen 
10 oranje eieren hebben _________________strepen  
100 oranje eieren hebben ________________strepen 
1000 oranje eieren hebben_______________strepen 
10 000 oranje eieren hebben_____________strepen

 
 

Teken hier zelf een ei met stippen 
1 ei heeft ___________________________________stippen 
16 eieren hebben __________________________stippen 
32 eieren hebben __________________________stippen 
116 eieren hebben _________________________stippen
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De boer brengt de kuikens naar moeder kip. 
Moeder kip loopt om 13:15 uur richting de boerderij, ze komt daar om 13:36

uur aan. 
Hoe lang duurt de reis? ______________________

 
Als moeder kip 1 uur en 13 minuten gewacht heeft, komen de kuikens aan. 

Hoe laat komen de kuikens aan? ______________________________
 

De boer stond in de file. Eigenlijk zou de boer om 13:45 uur bij moeder kip
zijn, nu was hij er pas om 14:49 uur. 

Hoeveel minuten was hij te laat? _________________________
 

Moeder kip loopt met haar kuikens snel terug want om 17:00 uur gaan alle
kippen op stok. 

Hoe veel tijd heeft moeder kip om terug te lopen?
_________________________________________

 
Van 17:00 uur tot 07:00 uur slapen alle kippen. 

Hoe lang slapen alle kippen? ____________________________
 

Om 07:00 uur maakt de haan alle kippen en kuikens wakker. 
 

Op iedere stok zitten 8 kippen, hoeveel kippen zitten er in totaal op 8 stokken? 
________________________________________________________

 
Iedere kip in het hok heeft 2 kuikens, hoeveel kuikens zijn er in totaal? 

________________________________________________________
 

Hoelang moet de kip wachten tot haar kuikens
aankomen? 
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Kippen vind je op de boerderij of soms bij mensen thuis of tja… op je bord als filet of
kippenpootje!

KIPPEN ZIJN VOGELS
Kippen zijn dieren, ze behoren tot de vogels en hoewel alle kippen voor ons misschien
hetzelfde lijken, zijn er een heleboel verschillende soorten kippen. En dat niet alleen, er
zijn ook heel veel kippen. Ik heb zelfs ergens gelezen dat er meer dan 50 miljard kippen
zijn op de wereld! Dit betekent dat er meer kippen op de wereld zijn dan mensen. Een
vrouwtjes kip wordt ook wel een hen genoemd, een mannetjes kip een haan en jonge

kippen heten kuikens. Verder zijn kippen in twee groepen te verdelen: grote kip soorten
en kleine kip soorten (ook wel krielkippen genoemd).

 
 

Vraag 1: Wat voor soort tekst is dit?  _____________________________________
 

 Vraag 2: Hoe noem je een vrouwtjes kip? __________________________
 

Vraag 3: Hoe noem je de kleine kip soorten ook wel?                      
________________________________

 
Vraag 4: In regel 4 staat "ze behoren", wie bedoelen we hiermee? 

_________________________________
 

Vraag 5: Als je een andere titel moet kiezen voor deze tekst, welke kies je dan? 
A) Krielkippen in Nederland 
B) Kippen op de boerderij 

C) Kippen, Kippen en nog meer kippen
 

Vraag 6: Tot welke diersoort behoren de kippen? 
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Begrijpend lezen



   Spreekwoord: Hij praat als een kip zonder kop                                    
Betekenis: ___________________________________________________________

 
  Spreekwoord: Met de kippen op stok gaan                                          

Betekenis: ___________________________________________________________
 

    Spreekwoord: Er als de kippen bij zijn                                                     
Betekenis: ___________________________________________________________

 
             Spreekwoord: Zo fris als een hoentje                                                               

Betekenis: ___________________________________________________________
 

   Spreekwoord: Er was geen kip                                                                
Betekenis: ___________________________________________________________

 
       Spreekwoord: Haantje de voorste                                                              

Betekenis: ___________________________________________________________
 

  Spreekwoord: Van aan kale kip kun je niet plukken                            
Betekenis: ___________________________________________________________

 
  Spreekwoord: Kip, ik heb je!                                                                   

Betekenis: ___________________________________________________________
 

Spreekwoord: Van een kale kip kan je niet plukken                         
Betekenis: ___________________________________________________________

 
Spreekwoord: Lopen als een kip die haar ei niet kwijt kan              
Betekenis: ___________________________________________________________
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Spreekwoorden en gezegden 
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Breuken 

 
Hoeveelste deel is groen gekleurd? 

____________________________________________________
Hoeveelste deel moet er nog bij om een hele te krijgen? 

____________________________________________________
 
 
 
 

Hoeveelste deel is groen gekleurd?
____________________________________________________

Hoeveelste deel moet er nog bij om een hele te krijgen?
___________________________________________________

 
 
 
 

Hoeveelste deel is groen gekleurd?
____________________________________________________

Hoeveelste deel moet er nog bij om een hele te krijgen?
____________________________________________________

 
 
 
 
 

Hoeveelste deel is groen gekleurd?
____________________________________________________

Hoeveelste deel moet er nog bij om een hele te krijgen?
____________________________________________________



Kleuren maar 
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