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W r en et au f ou

  Als een woord in het au-lied of de au-strip komt, dan schrijf je het met een au.  
Als je een woord niet in het au-lied hoort of op de au-strip ziet of niet van 
buiten hebt geleerd, dan schrijf je het met ou. 

Let op! Er zijn nog au-woorden. Die woorden leer je later.

 Woorden met au schrijf je net als saus. 
Woorden met ou schrijf je net als kous.

 Luister en zing het au-lied!

a Kleur:
BLAUW  de woorden met au.

de woorden met ou.

b Schrijf de woorden in de juiste hoed.

de  lucht

de lekkere 

de grote 

de  mop

 water

blauwe

saus

 auto 

 flauwe 

lauw

het hoge 

de  man

de lieve 

het dikke  

 water

gebouw

oude

vrouw

touw

koud

de saus flauwe

de autokoud

het touw

oudehet gebouw

de vrouw

lauwblauwe

au
ou

11

GEEL
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a Kleur in het refrein van het au-lied:
 de woorden met au. 

Ik ben de au,

de au van flauw.

Ik zit in saus 

en ook in paus.

Maar minder fijn:

ik hoor bij pijn …

Au! Au! Au!

b  Schrijf de zinnen over en vervang elk      door een woord met au of ou. Kies uit:

hout – fouten – mouw – jou – flauw – paus – saus

1 Hier ligt mijn pen en daar ligt die van .

2 Doe niet zo  !

3 In het tuinhuis ligt nog veel  .

4 Zou de  zonder  schrijven?

5 Mijn  hangt in de  .

2
BLAUW

Hier ligt mijn pen en daar ligt die van jou. 

Doet niet zo flauw!

In het tuinhuis ligt nog veel hout.

Zou de paus zonder fouten schrijven?

Mijn mouw hangt in de saus.
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a Kleur in de strofes van het au-lied: 
BLAUW  de woorden met au. 

In het woordje auto zit ik ook.

Ik kringel weg in blauwe rook.

Ik sta graag op voor dag en dauw

en eet mijn soep het liefste lauw.

De otjes-ou dat is mijn broer.

Als ik hem plaag, zegt hij heel stoer:

“Stop daar nu mee, doe niet zo 
flauw,

of ik mep je bont en blauw!”

b Vul aan met een woord met au of ou. Kies uit:

buurvrouw – koud – mouwen – auto – blauw – flauw – blauwe

3

Het is  buiten.

De   stapt naar de  .  

Ze heeft een  jas aan. Haar hondje gaat ook mee.  

Niet te geloven: hij heeft ook een  jasje aan!  

Papa vindt dat een beetje  . Ik vind het schattig, vooral  

die korte   !

 koud 

 buurvrouw  auto 

 blauwe 

 blauw 

 flauw 

 mouwen 
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Lees de tekst.1

Jarig
Het is zes uur in de morgen.
Konijn gluurt naar de wekker en zucht heel diep.
Het is te vroeg om op te staan.
En slapen lukt echt niet meer.
Konijn is jarig vandaag.
Zijn hoofd zit bomvol verjaardag.
Zou papa wafels met jam bakken?
Zouden zijn broers en zussen zingen voor hem?
Konijn krijgt vast een geschenk.
Wat zou het kunnen zijn? 

Een wollen trui
Oef, het is tijd om op te staan.
Konijn dendert de trap af.
Aan zijn stoel hangt een ballon.
Papa zet een kroon op zijn hoofd.
Mama serveert puree van wortels.
Daar is konijn dol op.
Zijn broers en zussen zingen.
Lang zal hij leven!
Konijn krijgt ook een pakje.
Haastig frutselt hij het lint open.
Zijn poten trillen.
Nu nog het papier …
Hij voelt het al meteen.
Het geschenk is te zacht voor een game.
In het pak zit een wollen trui.
“Lekker warm voor de winter”, zegt mama.
Konijn had veel liever een game gehad.
Maar ja, een warme trui is ook goed.
En …
Opa komt nog langs.
Hij weet wat Konijn graag wil.
Een game voor de computer!
Dat heeft Konijn hem wel tien keer gezegd.

groen

5

10

geel

15

20

25

30

Meer lezen? 
Een stom geschenk, Brigitte 
Minne, Talentbib 2

Een deksels geschenk | Brigitte M
ine

Een deksels geschenk
Brigitte Mine | Richard Verschraagen
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Wie zijn e ers na es in een erhaal?
Een verhaal gaat altijd over iets of iemand. 
Dat zijn de personages.

Beeld je in: 
 > Waar zijn ze?

 In het bos, bij grootmoeder ...
 > Wat gebeurt er met ze?

 Ze verdwalen, ze worden opgegeten...
 > Hoe voelen ze zich?

 Bang, boos, blij ...

Hoe meer je je inleeft, hoe leuker het verhaal wordt!

Sommige personages zijn belangrijker dan anderen. Erg belangrijke 
personages noemen we hoofdpersonages.

Maar ook over ons!

Dit verhaal 
gaat over mij!

Ik ben dus het 
hoofdpersonage.

a Wie is het hoofdpersonage in het verhaal?

b Welke personages doen nog mee in dit stukje van het verhaal? 
 de vriend van konijn
 broers en zussen
 opa
 oma
 papa
 mama

Zet een kruisje.
Dit verhaal is: 

 echt gebeurd.
 niet echt gebeurd.

2

Konijn

✗

✗

✗

✗

33

✗
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 a Welke stoel is van Konijn? 

✗

b Wat doet je familie met jouw verjaardag? Geef twee voorbeelden.

1 

2 

a Waarom trillen de poten van Konijn als hij het pakje opent?
 Hij heeft het koud.
 Hij krijgt het pakje moeilijk open.
 Hij vindt het heel spannend.

b Hoe voel jij je als je een pakje krijgt?

Welk geschenk krijgt Konijn? 

✗

4

5

✗

6
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Zet de zinnen in de juiste volgorde. Nummer van 1 tot 4. 

3  Mama serveert puree van wortels.

2  Papa zet een kroon op het hoofd van Konijn.

4  In het pakje zit een wollen trui.

1  Konijn is jarig vandaag.

Welke titel past bij het verhaal? 
 Een robot voor Konijn
 Een warm geschenk voor Konijn
 Een heel groot geschenk voor Konijn

a Welk liedje zingen ze voor Konijn?

b Welk liedje wordt voor jou gezongen als je jarig bent?

Maak de zinnen verder af.

1 Ze eten wortelpuree omdat Konijn  .

2 Konijn weet dat het geschenk geen game is omdat het pakje 

 .

3 Konijn denkt dat opa een game zal geven omdat   

  .

Kleur in de tekst de zin die zegt dat:
Konijn heel snel de trap afloopt.

Konijn niet meer kan slapen.

7

8

✗

9

Lang zal hij leven! 

10 

daar dol op is

zacht aanvoelt

hij het al wel tien keer aan opa heeft

gezegd

11 
GEEL

GROEN
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Wat is een zelfstan i  naa r ?
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam  
geven aan personen, dingen, planten en dieren:

 > personen  papa, directeur, Carlos, juf, Anna ...
 > dingen  kast, lijm, deur, schaar ...
 > planten  cactus, eik, roos ...
 > dieren  hond, schaap, dinosaurus ...

boom

Onderstreep dertien (zelfstandige) naamwoorden in de tekst.

Schrijf de onderstreepte woorden van oefening 2 in de juiste kolom.

Persoon

kinderen

tante

zusje

 

Plant

tulpen

groenten

 

Ding

trein

dierentuin

kooi

koek
 

Dier

zebra’s

apen

olifant

tijger

1

Naar de zoo 
De kinderen gaan met de trein naar een grote dierentuin.
Er groeien overal mooie tulpen.
De zebra’s, apen en de olifant zitten in een kooi.
De tijger lust geen groenten.
Tante geeft zusje een koek.

2
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a Kleur in de tekst van oefening 1:
 de (zelfstandige) naamwoorden in het enkelvoud.

b Schrijf die woorden in het meervoud.

3
BLAUW

treinen tijgers

dierentuinen tantes

olifanten zusjes

kooien koeken
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W r en et een e e in e r st kjes en/ens, el/els f er/ers

 Ook in de woordstukjes en/ens, el/ens of er/ers hoor je een doffe e.

 Woorden met een doffe klinker + n(s) schrijf je net als jongen(s).  
Woorden met een doffe klinker + l(s) schrijf je net als duivel(s). 
Woorden met een doffe klinker + r(s) schrijf je net als meester(s).

Vul aan. Kies uit:

de mantel – de zolder – ze kijken 
de spiegel – de moeder

  

de winkel – Duivels – de vlinders 
de varkens – de deksels

op de de vieze 

een groene de Rode 

naar buiten  de mooie 

een lieve  in de 

in de potten met 

Schrijf de zinnen over. Vervang elk  door het juiste woord. Kies uit:

bergen – veulens – spiegel – winkels – winter – moeders

1 Het is vroeg donker in de  .

2 De  sluiten vroeger dan anders.

3 De  staan bij de paarden.

1

zolder varkens

mantel Duivels

kijken vlinders

moeder winkel

spiegel deksels

2

Het is vroeg donker in de winter.

De winkels sluiten vroeger dan anders.

De veulens staan bij de paarden.
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4 Kijken alle  graag in de  ?

5 Die planten groeien op de hoogste  .

Lees de tekst. Dek hem af en vul de gatentekst aan. 

De jongens springen

hoger en hoger,

tot bij de wolken.

Ik ben kleiner,

zo hoog kan ik niet.

Ik strek mijn vingers.

Ik wil vliegen zonder vleugels,

maar het lukt me niet.

De  

hoger en hoger,

tot bij de  .

Ik ben  ,

zo hoog kan ik niet.

Ik strek mijn  .

Ik wil  ,

maar het lukt me niet.

Kijken alle moeders graag in de spiegel?

Die planten groeien op de hoogste bergen.

3

De jongens springen

hoger en hoger,

tot bij de wolken.

Ik ben kleiner,

zo hoog kan ik niet.

Ik strek mijn vingers.

Ik wil vliegen zonder vleugels,

maar het lukt me niet.

jongens springen

wolken

kleiner

vingers

vliegen zonder vleugels
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e k a en e bbele nt 

 De komma brengt een rustpauze in een opsomming aan. 
De dubbele punt kondigt een opsomming aan.

 Bv.  Jan verzamelt vlinders, bladeren, stenen en schelpen. 
Dit drinkt Jan graag: wijn, bier, melk en fruitsap.

Kleur in de zinnen:
BLAUW  de dubbele punten en de komma’s.

1 Xandro wil veel sporten proberen. Hij moet kiezen: voetbal, basket of tennis.

2  Ik ga mee met papa. Er rijden nog drie kinderen mee in onze auto: Faye, Jet en Lauren.

3  Konijnen eten meer dan wortels. Ons konijn krijgt veel meer: gras, hooi, sla en korrels.

4 Dat doe je bij elk woord: lezen, afdekken, opschrijven en nakijken.

Vul aan met dubbele punten en komma’s.

1  Ik ken wilde dieren die op een kat lijken  een tijger  een leeuw en een panter.

2 Milan mengt blauw en geel. Anouk mengt drie kleuren  blauw  rood en geel.

3  Wij hebben drie huisdieren  een kat  een vis en een muis op zolder.

Plaats de dubbele punt en som op. Plaats een komma waar nodig.

1 Dit zie ik bij de eerste hoed 

2 Dit zie ik bij de tweede hoed 

3 Dit zie ik bij de laatste hoed 

1

2

: ,

: ,

: ,

3

: een balpen, een bril, een lat en een schaar.

: een peer, een banaan en druiven.

: een uil, een aap en een slang.
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