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Taal actief 3 | Handleiding | groep 4 | Mijn Malmberg

Taalbeschouwing

Deze les vervangt les 9 van thema 9: Voor jong, 
oud, dik, dun… (blz. 171 handleiding), maar kan 
ook gebruikt worden als extra oefenmateriaal.

Tijdsduur
20 minuten

Doel
De kinderen kunnen tegenstellingen geven van 
een aantal concrete situaties.

Materiaal
•	 	Werkblad	‘Mijn	vakantie	is	fijn!’

Werkwijze
Vraag: Als je op vakantie gaat of een dagje 
weggaat, mag je dan meebeslissen waar 
naartoe? Wat vind je dan belangrijk? Schrijf 
de antwoorden van de kinderen op het bord. 
Let erop dat er in elke zin een woord zit 
waarvan het tegendeel gegeven kan worden. 
Bijvoorbeeld: er moet een groot voetbalveld 
zijn. Je moet er lekker kunnen eten. 
Onderstreep de woorden waarvan het tegendeel 
gegeven kan worden en vraag de kinderen wat 
het tegendeel is. Schrijf de antwoorden van de 
kinderen op het bord. Bijvoorbeeld:
• klein - groot
• vies - lekker

Leg uit dat het tegengestelde woord hetzelfde is 
als het eerste woord met niet ervoor. 
Klein is hetzelfde als niet groot.

Deel vervolgens de werkbladen uit en neem 
de instructie door. De kinderen gaan daarna 
zelfstandig aan het werk.

Afsluiting
Inventariseer de antwoorden. Welke dingen van 
de vakantie van Timo zijn leuk? En welke van 
Jenny? 

Antwoorden
Lang, vies, vroeg, grote, duur, veel, heet (of: 
warm), hard, weinig, schoon, mooi, nat.

Mijn vakantie is fijn!
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Ik ben Timo. Ik ben 

op vakantie in 

Nederla
nd’

Taal actief 3 | Werkblad | groep 4 | Mijn Malmberg

Schrijf	de	tegengestelde	woorden	op.	Overdrijf	maar	lekker!

De reis duurde kort. De reis duurde                                     .

Het eten is lekker. Het eten is                                     .

Ik word                                     wakker. Ik word laat wakker.

We hebben buren met kleine kinderen. We hebben buren met                                      kinderen.

De ijsjes zijn goedkoop. De ijsjes zijn                                     .

Er is                                      regen. Er is weinig regen.

’s	Nachts	is	het	koud. ’s	Nacht	is	het	                           

De bedden zijn zacht. De bedden zijn                                     .

Er zijn                                     muggen. Er zijn weinig muggen.

De	wc’s	hier	zijn	vies. De	wc’s	hier	zijn	                                    .

Het uitzicht is                                    . Het uitzicht is lelijk.

De glijbaan is                                   . De glijbaan is droog.

Mijn	vakantie	is	fijn. Mijn	vakantie	ook!

Mijn vakantie is fijn!

Klaar?
Schrijf vijf zinnen over jezelf. Maar zo, dat het niet klopt. Ben je de jongste thuis? Dan schrijf je nu: ik 
ben de oudste. Laat de zinnen aan je buur lezen. Ziet hij of zij de vijf fouten?

                                              

                                              

                                              

                                              

                                           

Ik ben Jenny. Ik 
ben op vakantie in 

Turkije’


