Zinnen bij de tegenstellingkaartjes

























Mies wordt nat en Janneke blijft droog.
o “ik word nat”, “ik blijf droog” (wie denkt dit? Moeilijkere opdracht)
Koos loopt de berg op en Dirk klimt de berg af.
o Koos gaat omhoog en Dirk gaat omlaag.
De voorkant van de televisie en de achterkant van de televisie.
Jan’s paard loopt langzaam (traag) en Frits’ paard loopt snel.
John’s voetbalkleren zijn vuil en Lars’ kleren zijn schoon.
Eva heeft weinig appels en Trudy heeft veel appels.
De bank is lekker zacht en de stoel is hard.
Mitch loopt over de brug heen en Josje loopt onder de brug door.
De flat is heel hoog en dat huis is maar laag.
o Jelle woont in de hoge flat en Jorik woont in het lage huis.
Marieke zoekt bovenin de kast en Eef kijkt onderin de kast.
Deze taart is maar half en de andere taart is (nog) heel.
De kamer van Jan is donker en de kamer van Tjeerd is licht.
Noud’s limonade is lekker koud en Jip’s chocolademelk is nog heet!
De muis is (piep)klein en de olifant is (reusachtig) groot.
De ene slang is lang en de andere is kort.
Dat huis is erg oud (oudere kids: vervallen) en dit huis is nieuw.
Die leeuw zit opgesloten en de andere leeuw is vrij.
o Hij zit opgesloten/ hij is vrij (moeilijker)
Deze clown is dik en de andere is dun.
Bram is lief (en poetst zijn tanden); Wouter doet stout (en morst de tandpasta).
Calvin zit bovenaan de trap, Wout staat onderaan de trap.
Deze plant leeft en de andere is doodgegaan.
Dat is lekker en die dat is vies.
o Bas vindt het ijs lekker en Maud vindt de soep vies.
Deze emmer is leeg (licht) en die emmer is vol (zwaar).
o Miep draagt de volle emmer en Sven draagt de lege emmer.
Deze deur staat open en de andere deur is dicht.

Voor het gemak zijn de zinnen uitgeschreven ter voorbeeld;
Je kunt de zinnen ook aanpassen! (soms zitten er meer tegenstellingen in één plaatje)
Neem eerst de plaatjes door, bekijk en bespreek alles samen!!
- Noem de helft van één zin, bv “miep wordt nat”. Wie is Miep?
- Verwoord de zin heel ALGEMEEN (soms er al bijgezet): wie denkt/zegt dat?
- Nazeggen halve zin
- Nazeggen hele zin
- Benoem het kaartje (beide tegenstellingen).. wie heeft die?
- Benoem de helft en laat verder aanvullen
- **2x uitprinten en lamineren voor BINGO of MEMORY!!**

