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Tijd voor Hoofdletters

Lees elke zin. Omcirkel in elke zin de woorden die 
met een hoofdletter moeten. Aan het einde van elke 
zin staat hoeveel hoofdletters de zin moet bevatten.

billy en jill gingen naar de jungle. (2)  

de aap heet mike. (2)

hoe oud is amy de aap? (2)

het verhaal jungleplezier is heel gek. (2) 

nee, ik hou niet van gieren. (1)

bob en ik gingen naar 
het huis van mike om 
een film te kijken. (2)
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Hoe moet het eindigen?

Lees elke zin.
Omcirkel het juiste leesteken.

De jungle is heet ? !

Is de olifant blij ? .

Ik zie een groot nijlpaard . ?

Verboden de dieren te voeren ? !

Hou jij van leeuwen ? !

Kijk die grote gier ! ?

Kunnen we terugkomen ? .



3

Karel de kikker

Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

Karel is een kikker

Hij woont in de jungle.

Hij is een boomkikker.

Hij vindt insecten lekker.

Karel is een blije kikker.

Hoe heet de kikker?________ ________________ 

Waar woont Karel? ____________ ____________

Wat voor soort kikker is Karel?____________ ____________ 

Wat eet Karel graag? ____________ ____________ 

Kleur het gezicht dat past bij hoe Karel zich voelt.
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Ik zie een dier

Maak elke zin af met een woord.

horen is weegt hoorn veel spelen

De apen _____ in de boom.

Kun je de leeuwen _____ brullen?

De olifant _____ heel veel.

Een zebra heeft _____ strepen.

De neushoorn heeft een grote _____ .

De slang _____ in de boom.
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Hetzelfde maar anders

Lees de zinnen. Beantwoord de vragen.

Karin vindt de olifant leuk. Hij heeft 
een romp, slagtanden, vier poten 
en een staart. De olifant houdt van 
bladeren.

Jack vindt het luipaard leuk. Hij heeft 
een vlekken, vier poten en een staart. 
De olifant houdt van vlees.

Welke twee dingen hebben de dieren hetzelfde?

__________________________________________________________________________

Wat heeft de olifant dat het luipaard niet heeft?

__________________________________________________________________________

Wat eten olifanten graag?

__________________________________________________________________________
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Raadje plaatje

Omcirkel de afbeelding die overeenkomt met de zin.

De giraffe loopt op de blaadjes.

De vogel vliegt over de boom.

Het nijlpaard is in het water.

De aap houdt van bananen.

De schildpad verstopt zich.
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Vul op de lege plekken het juiste woord in.

Het liedje van Bart

wilde
weer 
beurt

iets
bang
dan

omdat
zijn 
mooi

zingen
idee 
genoeg

altijd
zanger

Heel diep in de donkerblauwe zee woonde een walvis 
genaamd Loesje. Loesje vond het heel erg leuk om met de 
andere walvissen in haar klas te spelen, maar er was één 
walvis die nooit _____ komen spelen. Een van de vinnen 
van Bart was namelijk korter _____ de andere. Elke keer 
als ze een wedstrijdje deden wie het eerste boven was, 
dan kwam hij _____ als laatste aan. Dat maakte Bart heel 
verdrietig en hij schaamde zich er ook voor. Hij wilde dat 
hij net zo goed was als de andere walvissen.   

Op een dag keek Bart hoe de andere walvissen aan het 
spelen waren. Loesje zag dat Bart in zijn eentje was. Ze 
vroeg: “Waarom speel je niet met ons mee?” Bart zei dat 
het kwam _____ hij niet goed _____ kon zwemmen om 
met een wedstrijdje mee te doen. Dat maakte Loesje zo 
verdrietig en ze besefte dat ze _____ moest doen om te 
helpen. Ze vroeg aan Bart wat hij leuk vindt om te doen. 
Hij zei dat hij heel erg van _____ houdt. Loesje vond het 
leuk om dat te horen. Ze riep alle walvissen bij elkaar en 
zei dat ze een zangwedstrijd gingen doen. Wie zou 
winnen werd uitgeroepen tot beste _____. Bart vond dit 
een geweldig _____.



Het liedje van Bart

Iedereen begon _____ stem op te warmen met lage en hoge 
tonen. De eerste walvis begon te zingen, maar het enige geluid 
dat eruit kwam was een luid getoeter. De andere walvissen 
moesten lachen. De tweede walvis begon te zingen, maar het 
enige geluid dat eruit kwam was een soort gepiep. De andere 
walvissen moesten _____ lachen. Vervolgens was Bart aan de 
_____ om te zingen, maar hij was bang omdat de walvissen de 
andere twee ook hadden uitgelachen. Hij was _____ dat ze hem 
ook zouden uitlachen. Loesje glimlachte naar Bart en wenste 
hem succes. Bart glimlachte terug en begon te zingen. De stem 
van Bart was zo _____ dat alle andere walvissen begonnen te 
klappen. Bart was zo blij dat hij Loesje een high five gaf en haar 
bedankte dat ze zo'n lieve vriendin was.
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De storm
Maak het verhaal af.

Er was een grote storm op zee. Vissen vlogen door de 
lucht. Zeeschildpadden botsten tegen de kust aan en één 
eenzame zeester spoelde aan op het strand. Deze eenzame 
zeester heette Starla en Starla was haar bril kwijtgeraakt in 
de grote storm. Ze had geen idee waar haar bril zou 
kunnen zijn. En zonder bril kon ze alleen maar wazig zien.
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Doe het goed

Schrijf de zinnen opnieuw met de juiste 
hoofdletters en leesteken.

1. jim en ik gingen naar het strand

2. op het Strand raapte sam Schelpen op

3. ruby keek naar de Haai 

4. hoe zal ik de dolfijn noemen vroeg saskia

5. martin pamela en bob bouwen zandkastelen

6. kan tom mij leren zwemmen
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