Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas

Zo werkt Mini Loco…

Begin bij 1. Pak het kaartje, lees de opdracht. Wat
is het antwoord? Leg het kaartje op het
doorzichtige gedeelte op het antwoord. Pak
kaartje 2 enz.

Loco Verwijswoorden en Verbindingswoorden

Doe het doosje open. Leg de kaartjes met
cijfers 1 -12 op de cijfers in het doosje.

Doe dit tot al je kaartjes weg zijn en je alle
opdrachten hebt gemaakt. Doe het doosje
dicht. Draai het om en kijk of je hetzelfde
figuur hebt.

Leg het opdrachtenblad onder het doorzichtige
gedeelte: de onderste vakjes van het blad passen
er precies onder.

Even checken en klaar! Heb je een foutje,
verbeter hem dan.
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Loco Verbindingswoorden

1. Ik luister naar
de muziek, …
Ik de afwas doe.

2. Ik ben goed in
taal,
… minder goed in
rekenen.

3. Simon komt
vanavond niet, …
hij gaat naar een
feestje.

4. Ik had een
lekke band en …
ben ik te laat.

5. … ik te laat
thuis was, kon ik
het begin van de
film niet zien.

6. Ik haal een
goed cijfer, … ik
mijn huiswerk
goed geleerd
heb.

7. Je weet me te
vinden,
… je me nodig
hebt.

8. Op vakantie
lopen mensen
vaak ziektes op,
… malaria en het
zika-virus.

9. ... ik op turnen
zit, voel ik me een
stuk leniger.

10. Ik ga mee
naar opa en oma.
Ik ben ... niet van
plan om daar de
hele middag te
blijven.

11. ... de eerste
groep vertrokken
was, ging de
volgende groep
naar het
startpunt.

12. Veel oudere
mensen zijn ... de
vrieskou ziek
geworden.

www.begrijpendlezen.cc

echter

als

omdat

maar

doordat

nadat

terwijl

daarom

door

zoals

want

sinds

Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas
1. Morgen gaan
de kinderen
voetballen op het
veldje.
Voetballen
vinden zij leuk.

2. Pieter speelt
altijd met
blokken. Hij
bouwt de
mooiste
gebouwen.

3. Toen Bayonne
onvoorzichtig deed
met het
suikerpotje, viel
het kapot.

7. Hannes en
Jannes lopen al
jaren op houten
klompen. Die
lijken me
helemaal niet
lekker zitten.

8. Veel mensen
gaan te laat naar
bed. Ze zijn de
volgende
ochtend dan ook
erg moe.

9. Het eerste elftal
behaalde gisteren
zijn derde
overwinning op
een rij.

Loco Verwijswoorden
4. Morgen gaan
Kim en Tom naar
de kermis. Ze
hebben er veel
zin in.

5. Het nieuwe
boek van Harry
Potter komt in de
zomervakantie
uit. Ik ga het
meteen lezen.

6. De motorrijder
heeft een
ongeluk
veroorzaakt. Hij
heeft daarbij een
gebroken been
opgelopen.
10. Als je oud
11. Ik wilde
12. Voor dat
meubilair kwijt
vanmiddag
nieuwe gebouw
wil, moet je het
nieuwe kleren
achter ons huis
op straat zetten
kopen, maar daar ligt een gracht.
als er grof vuil
ben ik niet aan
Het ligt dus aan
wordt opgehaald. toegekomen.
het water.
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