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LOGISCH  LEREN  LEZEN    Wat steeds weer te doen?  
        Deel 2               Les 25 - 51 
 
De vragen van de leerling hebben altijd voorrang! 
 
a.  Eerst leer je het basispatroon vlot te lezen en uit het hoofd 
     te spellen, net zoals je dat doet met het LLL Klinker-  
     overzicht. 
b.  Welke blauwe woorden in het patroon betekenen iets?  
     Wat is hun betekenis? 
c.  Zijn de blauwe woorden soms delen of stukjes van langere  
     woorden? 
     Laat maar horen van welke langere woorden, want misschien 
     is hun schrijfwijze toch wat lastiger dan je dacht. 
d.  Je mag medeklinkers toevoegen om nog andere woorden te  
     maken. Maar zo dat het basispatroon van de kolom niet 
     verandert. De klank van de klinker in een kolom moet 
     dezelfde blijven.  
e.  Hoort   de ....  of  het .... bij het woord dat je bedacht, of  
     niet? 
f.   Staat het woord in het enkelvoud of het meervoud? 
g.  Wat betekenen jouw nieuwe woorden? 
h.  Maak gewone zinnen, gewone vraagzinnen en  
     vraagwoordzinnen met de woorden die je ontdekte.  
     Laat die opschrijven. 
i.   Maak rond een woord dat je nog niet kent liefst een zinnetje    
     waaruit duidelijk de betekenis van dat woord blijkt. 
j.   Probeer woorden die hetzelfde klinken, maar die verschillend  
     geschreven worden in één zin te combineren. 
k.  Lees daarna de blauwe woorden die in de lessen staan en   
     met het basispatroon werden gemaakt. Maak daar ook eigen 
     tekst mee, ook vraag(woord)zinnen en zinnen met een 
     uitroepteken, als je deze woorden niet eerder tegenkwam.  
l.   Dicteer jezelf of elkaar. Dicteer je losse woorden, zeg dan  
     eerst de zin waarin zij staan om misverstand te voorkomen.  
     Dicteer hele zinnen zodra dat kan. 
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m. Verzin samen schrijf- en spelspelletjes. 
n.  Versier je eigen pagina's. 
o.  Maak 'woordpaarkaartjes' als je 2 woorden verwart. 
     Lees die 2 woorden hardop elke dag één keer, spel ze en  
     zeg hun betekenis in een zin, totdat je ze niet meer verwart. 
p.  Lees een taalregel hardop elke dag één keer totdat je de 
     taalregel automatisch toepast. Bedenk bij een taalregel  
     voorbeeldwoorden die je nuttig(er) vindt. 
q.  Geef, zodra je de naam van zinsdelen en woordsoorten hebt 
     geleerd, die in een aantal van de zinnen die je dagelijks 
     maakt aan.  
r.   Maak persoonsvormsommen met ik-vorm, t-vorm en    
      meervoudsvorm van de tegenwoordige tijd. 
s.   Vraag op info@logischlerenlezen.be desgewenst de 
      uitgebreide documenten'werkwoordspelling tegenwoordige 
      tijd' en/of  'werkwoordspelling verleden tijd' aan.  
t.   Vraag op info@logischlerenlezen.be desgewenst nadere 
      informatie over spellingkwesties.  
      Welke er op de basisschool voorkomen, zie je hieronder in  
      Taaltest/Regelwijzer/Leerlingvolgsysteem. 
 



 3 



 4 



 5 



 6 



 7 



 8 

 
 



 9 

 
 
 
 
   

 


