
 

Nederlands oefenen 1      
Lentekriebels  

  
 

 

We zitten allemaal thuis. In heel veel landen, en ook in Nederland.  
Dat is niet leuk.  
En nu is het lente. De zon wordt warmer. De vogels bouwen een nest.  
De bloemen gaan bloeien en de bomen worden weer groen.  
Dan krijg je de kriebels: lentekriebels. Je wil graag naar buiten gaan om te wandelen, 
fietsen en gewoon lekker in de zon gaan zitten. Of met vrienden afspreken op een 
terras bij een café. 
 
Schrijf 5 woorden op over de Lente. Waar denk je aan ? Wat zou jij willen doen? 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________   
 
_______________________________ 
 
Taaloefening Lente  
 
Fout?  Goed!   Enkelvoud  Meervoud (-en of -s) 
 
Leente   __________  1 seizoen de 4  _______________ van het jaar 
 
Blommen  __________  1 kikker er zitten 3 ____________ in de sloot 
 
Vloges  __________  1 boom  in het bos staan veel ____________ 
 
Teras  __________  1 bloem een boeket ___________________ 
 
Kiker  __________  1 tulp  een vaas vol met _______________  
 
Fiest  __________  1 blaadje de ________________van de boom 



 

Vul het juiste woord in 

Kies uit: ei, blaadje, vogel, tulp, bloesem, nest, kuiken, koe, bloemen 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________



Liedje van Kinderen voor kinderen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ  
 
Ik voel de lentekriebels 
We kunnen bijna 
Weer naar buiten 
Met zonder jas 
Ik kan de lente 
Alweer ruiken   Woooh 
En het duurt nog 
Maar heel even 
Dan ren ik uit de klas 
Om buiten te gaan spelen  Woooh 
Ik schuif mijn huiswerk aan de kant  aan de kant = opzij schuiven, je huiswerk weg leggen 

Ik voel de 
Lente-lentekriebels 
Waar ik zoveel van hou 
Door die Lente-lentekriebels 
Is mijn dag minder koud 
Wil gaan springen en rennen 
Chillen in het park 
'T zijn die Lente-lentekriebels   ‘T = Het 
Waar ik van hou  Woooh woooh woooh 
 
Het gras wordt 
Alsmaar groener    alsmaar = steeds weer, iedere keer  
Ik ruik overal bloemen 
Word vrolijk van de geur 
Dan kijken we naar boven 
Naar de wolken in de lucht 
Ik kan het bijna niet geloven 
Ja, de lente is terug 
En al mijn vrienden zijn bij mij 
Maar zonder al die mooie dagen 
Zal de lente overwaaien   overwaaien: voorbij gaan, het houdt op 
Het liefst krijg ik die kriebels elke dag 
Elke dag 
'T zijn die Lente-lentekriebels   
Waar ik van hou  Woooh woooh woooh 
 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ
https://nl.pinterest.com/pin/433260426647590823/
https://nl.pinterest.com/pin/433260426647902233/


Nieuws lezen 

Ga naar Lezen in tijden van Corona  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona 
ga een stukje naar beneden en klik op de Start!-krant april 2020. 
Ga naar beneden naar: 10 Vermaak-je-zelf-tips voor thuisblijvers 
Lees dit.  
Schrijf een paar zinnen: verveel jij je? Wat doe jij nu je lang thuis moet blijven?

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Filmpjes 
Learn Dutch / Naar Amsterdam  
https://www.youtube.com/watch?v=l1FZOUcTMyc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-
4OG7ed1c1Yadz&index=3  

Learn Dutch / Op de markt. https://www.youtube.com/watch?v=xnSsOdm0Kqc&list=PLUOa-
qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=6 

Het verhaal van Betty  
https://player.vimeo.com/video/111528239 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
https://www.youtube.com/watch?v=l1FZOUcTMyc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=l1FZOUcTMyc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=l1FZOUcTMyc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=l1FZOUcTMyc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xnSsOdm0Kqc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xnSsOdm0Kqc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xnSsOdm0Kqc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xnSsOdm0Kqc&list=PLUOa-qvvZolDuuM9Kb7-4OG7ed1c1Yadz&index=6
https://player.vimeo.com/video/111528239
https://player.vimeo.com/video/111528239


Woordzoeker: Lente →↓↘ 

 
 
BLAADJE   BLOEMEN   BLOESEM   TULP 

EIEREN   GRAS   KOE      

KUIKEN   NEST    VOGEL 

    

 
 
Tot volgende week!  
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