Meervouden: –en

Spelling

Naam:

Groep:

Wat ga je oefenen?
Meervouden –en woord verandert niet
Meervouden –en woord verandert
Meervouden –en verdubbeling van de
medeklinker

Gebruik bij het oefenen de uitlegkaarten
over meervouden: plak er -en achter
en verdubbeling van medeklinker

1 Zet de woorden in het meervoud en schrijf ze in de zin.
1. kip

De

2. voet

Ik heb twee schoenen nodig, want ik heb twee

3. munt

Er zitten al veel

4. jaar

Het duurt nog

leggen veel eieren.
.

in mijn spaarpot.
voordat ik achttien ben.

2 Maak er meer van.
één ring - twee

één poort - twee

één schaap - twee

één mouw - twee

één buur - twee

één traan - twee

één jas - twee

één mol - twee

3 Schrijf de woorden op in het meervoud.
beer

Ik zag twee

meer

Ze zaten tussen de

put

Heel dicht bij de

hut

Achter bij de
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Meervouden: –en

Wat ga je oefenen?
Meervouden –en woord verandert niet
Meervouden –en woord verandert
Meervouden –en verdubbeling van de
medeklinker

Gebruik bij het oefenen de uitlegkaarten
over meervouden: plak er -en achter
en verdubbeling van medeklinker

1 Zet de woorden in het meervoud en schrijf ze in de zin.

kippen

1. kip

De

2. voet

Ik heb twee schoenen nodig, want ik heb twee

3. munt

Er zitten al veel

4. jaar

Het duurt nog

leggen veel eieren.

munten
jaren

voeten

.

in mijn spaarpot.
voordat ik achttien ben.

2 Maak er meer van.
één ring - twee
één schaap - twee
één buur - twee
één jas - twee

ringen
schapen
buren
jassen

één poort - twee
één mouw - twee
één traan - twee
één mol - twee

poorten
mouwen
tranen
mollen

3 Schrijf de woorden op in het meervoud.
beer
meer
put
hut

beren .
Ze zaten tussen de
meren
putten
Heel dicht bij de
hutten .
Achter bij de
Ik zag twee
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