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fiets boek

brood schrift

bal tas



kast gum

tafel schaar

pen muis



spel bank

kaars kaart

appel sok



bloem trein

gedicht naam

boek printer



plein opdracht

huiswerk fruit

vee politie



pijn kamer

maand



knutselen knipt

kleurt schopt

fietst smeert



kijkt verft

loopt heeft

maakt zingt



stapt leest

bakt bijt

blaast brengt



buig drijf

duiken help

helpen kiezen



ballen scharen

gummen honden

brillen boeken



pennen tassen

auteurs bioscopen

kaarsen banken



appels sokken

spruiten pleinen

hersenen maanden



kamers dagen



fiets boek

brood schrift

bal tas



kast gum

tafel schaar

pen muis



spel bank

kaars kaart

appel sok



bloem trein

Amsterdam Rotterdam

Utrecht Nike



Adidas Rick

Sem Sofie

Lotte Bram



leraar gedicht

naam plein

printer huiswerk



maandag dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag zondag



buurman buurmeisje

ballen scharen

gummen honden



ballen brillen

boeken pennen

tassen auteurs



kaarsen banken

appels sokken

bloemen treinen



spruiten namen

pleinen opdrachten

fruit vee



politie hersenen

maand maanden

kamer pijn



oom tante

oma opa

papa mama
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ENKELVOUD

de, het, een

knutselen, knipt, kleurt, schopt,
fietst, smeert, kijkt, verft, loopt,
heeft, maakt, zingt, stapt, leest,
bakt, bit, blaast, brengt, duiken,

help, helpt, kiezen.

fiets, boek, brood, schrift, bal,
tas, kast, gum, tafel, schaar, pen,

muis, spel, bank, kaars, appel,
sok, bloem, trein, gedicht, naam,
boek, printer, plein, pijn, kamer,
opdracht, huiswerk, fruit, vee,

politie, maand, 
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ZELFSTANDIG NAAMWOORD

ballen, scharen, gummen, honden,
brillen, boeken, pennen, tassen,

auteurs, bioscopen, kaarsen, kaarten,
banken, appels, sokken, spruiten,

pleinen, hersenen, maanden, kamers,
dagen.

fiets, boek, brood, schrift, bal, tas, kast, gum,
tafel, schaar, pen, muis, spel, bank, kaars,

appel, sok, bloem, trein, Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zondag,

gedicht, naam, boek, printer, plein, huiswerk,
ballen, scharen, gummen, honden, brilen,

boeken, pennen, tassen, auteurs, vee, politie,
hersenen, maand, maanden, kamer, pijn,

oom, tante, oma, opa, papa, mama,
buurman, buurvrouw, Nike, Adidas, Rick,
Sem, Sofie, Lotte, Bram, fruit, bioscopen,
kaarsen, kaarten, banken, appels, sokken,
bloemen, treinen, spruiten, namen, pleinen,

opdrachten, 


