NADENKEN OVER WOORDEN? EEN LACHTERTJE!
Kun je lachen om de volgende opgaven?
- Vul een passend zelfstandig naamwoord in.
- Vul de zelfstandige naamwoorden in de verkleinvorm in.
- Noteer de zelfstandige naamwoorden in het meervoud.
- Vul in: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig.
- Vul een passend bijvoeglijk naamwoord in.
- Vul waar nodig het (correcte) lidwoord in.
- Noteer de werkwoorden in de juiste vorm en tijd.
- Noteer de juiste woordsoort (zn, bn, lidw, ww).
- Maak samenstellingen.
- Vorm afleidingen met de woorden tussen de haakjes.

Nee?
Je kunt er echt niet om lachen?
Toch zijn wij ervan overtuigd dat het niet lang meer duurt of je schiet in de lach
terwijl je zo’n oefening maakt!

Klinkt het gek? Misschien wel.
Maar dit hele boekje staat vol met moppen en raadseltjes. Dat zijn de oefeningen.
Klinkt dat veelbelovend of klinkt dat veelbelovend?
Wanneer je nog steeds niet te overtuigen bent, begin dan als de gesmeerde
bliksem aan de eerste oefeningen.
Wedden dat je de smaak toch te pakken krijgt?!
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NADENKEN OVER WOORDEN? EEN LACHTERTJE!
Vul een passend zelfstandig naamwoord in
1.
Joske Pauwels is een bijzonder kind. Steeds weet ze haar moeder te verrassen
met merkwaardige opmerkingen.
Deze morgen komt ze naar beneden terwijl ze al van ver roept:
‘Mama! Weet jij hoeveel ____________________ er
in één tube zit?’ Haar moeder, die zich op het ergste
voorbereidt, zucht: ‘Nee Joske, dat zou ik niet weten.’
Waarop Joske heel gevat antwoordt: ‘Ik weet het
wel, mama! Ik weet het wel! Van de badkamerkast
boven tot aan de ____________________ in de
woonkamer!’

2.
De familie Knoopschat heeft sinds een tweetal weken nieuwe ________ . Ze wonen
recht tegenover hen. De vrouw van Karel Knoopschat, Koba, weet en ziet alles van
de hele ____________________ . Zo komt het dat ze op een morgen tegen Karel
zegt: ‘Die man van de nieuwe buurvrouw, dat is pas een echte man!’
Karel kijkt op. ‘Ah, ja?’
‘Ja,’ vervolgt Koba overtuigd, ‘wanneer hij ’s morgens naar zijn ________________.
gaat, kust hij zijn vrouw. En weet je, wanneer hij terugkomt van zijn werk, geeft hij
haar opnieuw een ______________ .’
Karel kijkt vragend op.
‘Waarom doe jij dat niet, Karel?’
‘Maar Koba, toch,’ zegt Karel, ‘waarom zou ik, ik ken die _________________
helemaal niet!’
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3.
Het is nauwelijks tien voor acht en Philemon Phenomeen opent de deur.
‘Dag allemaal!’
De directeur kijkt verwonderd op zijn ___________________ , kijkt nog eens alsof
hij het niet kan geloven en zegt dan:
‘Maar meneer Phenomeen, u bent vandaag veel vroeger op kantoor dan anders!’
Terwijl Philemon zijn fonkelnieuwe ____________ aan de ______________ hangt,
knikt hij.
‘Ja, directeur, dat klopt. Maar ja, mijn ________________ was kapot en daarom
ben ik maar te voet gekomen!’

4.
In een poepchique winkel is Geraldine Geranium een mooie bontjas van
zilvervos aan het passen. Het duurt nu al meer dan twee
______________ dat ze voor de ____________________
staat, de bontjas uittrekt, hem weghangt, opnieuw
uit de ___________________ haalt, hem past
en weer voor de spiegel gaat staan. Uiteindelijk
vraagt ze aan de verkoopster: ‘Kan ik deze jas
ook dragen als het regent?’
De verkoopster, die het spelletje nu stilaan
beu is, antwoordt: ‘Natuurlijk, mevrouw,
dat kan helemaal geen kwaad. Integendeel
zelfs, hebt u misschien ooit een vos met een
_________________ gezien?’
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NADENKEN OVER WOORDEN? EEN LACHTERTJE!
5.
Op het kantoor van een privédetective komt een ______________ binnen.
Ze heeft een mooie jas aan, daaronder een zeer kort rokje. De dame draagt ook
een zonnebril hoewel het al de hele dag regent.
‘Ben jij detective?’ vraagt ze aan de eerste de beste man die ze achter een
_________________ ziet zitten.
De man bekijkt haar van ______________ tot ______________ en antwoordt:
‘Jazeker, mevrouwtje. Waarmee kan ik u helpen?’
De dame neemt haar ________________ af en zegt: ‘Je moet mijn man
schaduwen!’
De man achter het bureau zucht, legt zijn sigaret in de ________________ en
antwoordt: ‘Dat zal niet gaan, mevrouw.’
De dame roept meteen: ‘Hoezo, dat zal niet gaan?’
‘Nee,’ antwoordt de ___________________ rustig, ‘ik kan uw man niet schaduwen,
want de zon schijnt niet.’

6.
Moeder Bracke moet bijna de hele ________________ zeuren tegen haar zoontje
Bart. Nu eens omdat hij zijn ________________ niet geveegd heeft, dan weer
omdat hij zeer hoorbaar ______________ en winden laat. Vandaag is het weer
prijs.
‘Bart! Hoe vaak heb ik al gezegd dat je niet met je voeten mag stampen als je aan
tafel zit? Heb je dan geen oren?’
Bart, die niet op zijn mondje gevallen is, antwoordt meteen:
‘O, jawel mama. Maar zeg nu zelf: hoe moet ik met mijn oren stampen?’
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