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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Woordenboek  

 

Alfabetische volgorde 

Zorg dat je het alfabet goed kent. Leer het uit je hoofd.  

 

 

a  b  c  d          e  f  g         

 

h  i  j        k  l  m       n  o  p 

 

q  r  s  t        u  v  w           x  y  z 

 

 

 

 

Opdracht 1 

Zet de letters in de goede alfabetische volgorde. 

 

p  f  n  a  j  c  d  u  z  q 

___________________________ 

 

D  B  T  K  W  G  J  E  S  O 

___________________________ 
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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Uitleg 
Als je een aantal woorden in de alfabetische volgorde moet zetten, kijk je 
naar de eerste letter van elk woord. De letter die het eerst in het alfabet 
voorkomt, is van het woord dat je dan als eerste op moet schrijven. 
 

 

Opdracht 2 
Zet de woorden in de goede alfabetische volgorde. 
 
1. Deur   Boom   Aap   Maan   Pet 
 
_________________________________________________________________ 
  
2. Hond   Vis   Kat   Zebra   Beer   Schaap   Egel   Aap   Giraffe   Leeuw 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Uitleg 
Als er 2 dezelfde letters vooraan het woord staan, dan kijk je naar de tweede 
letter. De letter die als eerste in het alfabet voorkomt, wint en mag als eerste 
worden opgeschreven. Als de tweede letters ook hetzelfde zijn, kijk je naar 
de derde letter enz.  
 

 
 
Opdracht 3 
Zet de woorden in de goede alfabetische volgorde 
 
1. Drank   Druif   Dank   Drie   Deur   Decimeter 
 
_________________________________________________________________ 
 
2. Andijvie   Appel   Aardappel   Asperge   Aalbes   Aardbei 
 
_________________________________________________________________ 
 
3. Brandhout   Breekijzer   Bromvlieg   Bruistablet   Broekzak  Brokstuk 
 
_________________________________________________________________ 
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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Woordenboek opdrachten 
 
Opdracht 4 
Pak een woordenboek. Sla een bladzijde open en zoek 3 woorden op die na 
elkaar worden uitgelegd. Staan ze in alfabetische volgorde?  
 
 

Uitleg 
Als je een woord wil opzoeken in het woordenboek, dan kijk je met welke 
letter deze begint. Bedenk dan waar deze letter zich in het alfabet bevindt en 
waar je zou moeten beginnen met zoeken.  
Ben je op de goede bladzijde, kijk dan naar de tweede en derde letter van het 
woord. Zo kun je snel elk woord vinden. 
 

 
Opdracht 5 
Zoek de volgende woorden op in het woordenboek en schrijf de betekenis op. 
 
Landgenoot 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Schroot 
 
________________________________________________________________ 
 
Bedekken 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Opdracht 6 
Zoek de volgende woorden op in het woordenboek. Wie heeft een woord als 
eerste gevonden? 
Particulier 
Binnenkort 
Werkelijkheid 
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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Bewegend Leren met het Alfabet 

 

Buiten: Teken op de grond 8 vierkanten. Schrijf de letters er in. 

Binnen: Zet de letters op A4 en lamineer.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet onderstaande woorden op kaartjes. Je kan het de kinderen ook zelf laten schrijven.  

Leg elk woord in het goede vak van het alfabet.  

Leg daarna de woorden per vak op alfabetische volgorde. De themawoorden komen dan door 

elkaar te staan.  

 

Groenten  

wortel, broccoli, radijs, tomaat, bloemkool, selderij,  koolraap, sperziebonen, andijvie, spinazie 

Fruit 

peer, sinaasappel, aardbei, watermeloen, mandarijn, ananas, papaja, mango, meloen, citroen 

Dieren 

olifant, tijger, okapi, lama, ooievaar, zebra, luiaard, orka, lynx, walvis 

Automerken 

Opel, Citroën, Lamborghini, Lancia, Fiat, Chevrolet, Ferrari, BMW, Mercedes, Renault.  

 

a  b  c  d           

n  o  p 

e  f  g         

u  v  w            

h  i  j         

x  y  z q  r  s  t         

k  l  m        
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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Antwoorden 

 

Opdracht  

1. a c d f j n p q u z 

 

B D E G J K O S T W 

 

 

2. Aap, Boom, Deur, Maan, Pet 

 

Aap, Beer, Egel, Giraffe, Hond, Kat, Leeuw, Schaap, Vis, Zebra 

 

3. Dank, Decimeter, Deur, Drank, Drie, Druif 

 

Aalbes, Aardappel, Aardbei, Andijvie, Appel, Asperge 

 

Brandhout, Breekijzer, Broekzak, Brokstuk, Bromvlieg, Bruistablet 

 

 

4. Nakijken trainer 

 

5. Nakijken trainer 

 

6. Nakijken trainer 
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Woordenboek 
Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas   

Antwoorden Bewegend Leren met het Alfabet 

 

andijvie, bloemkool, broccoli, 

aardbei, ananas, citroen 

BMW, Citroën, Chevrolet 
 

Fiat, Ferrari 
 

 

 

 

koolraap  

mandarijn, mango, meloen  

lama, luiaard, lynx 

Lamborghini, Lancia, Mercedes 

papaja, peer 

olifant, ooievaar, orka , okapi 

Opel 

 

radijs, tomaat, selderij, sperziebonen, 

spinazie  

sinaasappel  

tijger 

Renault 

 

wortel  

watermeloen 

walvis 

 

zebra  

a  b  c  d           

n  o  p 

e  f  g         

u  v  w            

h  i  j         

x  y  z 

q  r  s  t         

k  l  m 

Aardbei, Ananas, Andijvie,  

Bloemkool, BMW, broccoli, 

Chevrolet, Citroën, citroen  

Ferrari, Fiat  

Koolraap, lama, Lamborghini, 

Lancia, luiaard, lynx, 

mandarijn, mango, meloen, 

Mercedes 

Olifant, okapi, ooievaar, Opel, 

orka, papaja, peer 

Radijs, Renault, selderij, 

sinaasappel, sperziebonen, 

spinazie, tijger, tomaat 

Walvis, watermeloen, wortel 

zebra  


