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Les 2 de tekst, geschreven of gesproken tekst 
  woorden zien, de spatie  
  het woord in het enkelvoud 
  het woord in het meervoud 
  woorden zonder enkelvoud of meervoud 
 
Zeg jij eens 10 woorden. Wat maak je met woorden?   
 
Met woorden maak je tekst, je verhaal.  
Je ziet hier tekst. Geschreven tekst.  
Waar zie je nog meer tekst? 
 
Als we praten, hoor je gesproken tekst. 
Hoe zie jij een woord in een tekst? 
 
Een woord zie je doordat letters vlak naast elkaar staan. 
Tussen woorden is een stukje leeg papier.  
Waar zie je die lege stukjes in deze les?   
Het woord voor zo'n leegte tussen woorden is: spatie. 
 
Als jij schrijft of woorden neerlegt met losse letters, moet je ook 
altijd een duidelijke spatie tussen de woorden aanhouden.  
Dat is noodzakelijk, want zonder spaties is een tekst niet 
gemakkelijk te lezen. 
 
Heel soms is een woord maar 1 letter lang:  O, u hier? 
Waar staan hierboven de 2 langste woorden van deze les? 
Welke woorden hebben 2 letters?  Welke woorden hebben  
een lengte van 4 letters? Wijs ze maar aan. 
 
Wist je dat mensen ieder jaar nieuwe woorden verzinnen?  
De kranten schrijven daar dan over. 
 
Enkelvoud betekent  1 van .... iets. 
Meervoud betekent  2 of meer van ..... iets. 
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Er zijn woorden waarvan je kan zeggen dat ze een enkelvoud 
zijn.  
Bijvoorbeeld:  
ik fiets, taal, letter, woord, stukje, papier, mens, ....... je kan 
nog eindeloos meer van die woorden vinden. 
 
En zo maken we van die woorden een meervoud:  
wij fietsen, talen, letters, woorden, stukjes, papieren, mensen.  
 
Zijn die woorden nu hetzelfde gebleven? Wat veranderde in die 
woorden? 
 
Een woord verandert als het van enkelvoud naar meervoud 
gaat, of omgekeerd. 
 
Er zijn woorden die geen enkelvoud of een meervoud hebben. 
Bijvoorbeeld de woorden:  soms, meestal, met, ook, gemakkelijk, 
welke. 
 
In de volgende lessen hoor je, zie je een heleboel woorden. 
Kies er woorden uit en bepaal of een woord in het enkelvoud 
staat of in het meervoud staat.  
Of bepaal dat het woord niets met enkelvoud en meervoud te 
maken heeft. 
 


