Woordpuzzel
Hieronder staan woorden uit de Nieuwsbegrip-tekst van niveau A en B.
Zoek het juiste woord bij de omschrijving. Vul dat in in de puzzel.
Kies uit:
b e s c h il d e r

en

m al

nutt igen

schappen

v a r ia n t

sy m bo ol

1.

1.		als iets in een winkel te koop is,
		dan ligt het in de …

2.

2. een vorm waarmee je dingen steeds op dezelfde
3.

		manier kunt maken heet een …
3. iets dat anders is dan de gewone versie, heet een …

4. een ding, dier of teken met een speciale betekenis noem je een …

4.

5. opeten of opdrinken noem je 5.
		ook wel …
6. een ander woord voor verven is …

6.

Welk woord kun je maken met de zes letters uit de dikomlijnde hokjes?
Bedenk een mooie zin met dit woord. Probeer om de beurt met iemand om de zin steeds
langer te maken.

Korte ei en lange ij
De letters ei noemen we ook wel de korte ei. Er is ook een lange ij, dat zijn de letters ij. Ze
klinken precies hetzelfde. En er zijn geen duidelijke regels over wanneer we ei of ij moeten
schrijven. Weet jij welke woorden je met een korte ei of een lange ij schrijft?

Kun je zelf nog meer woorden met een korte ei en een lange ij bedenken?
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Paaseieren

Als leren je lief is

Eitjes in alle smaken
Met Pasen worden er veel chocolade-eitjes gegeten. Ze zijn
in allerlei smaken te koop. Bijvoorbeeld met hazelnoot- of
kokossmaak. Maar er liggen ook steeds meer eitjes met gekke
smaken in de schappen. Wat dacht je van paaseitjes met een
vulling van pindakaas? Of van eitjes met zure matten-smaak?
Er bestaan zelfs paaseitjes in de smaak pizza-melkchocolade...
Welke smaken zou jij het lekkerst vinden? Bedenk er een paar.

Eierdopje maken
Een eitje uit je zelfgemaakte eierdopje smaakt nóg lekkerder.
Maak een kip door een eierdopje mét middenstuk uit een eierdoos te 		
		

knippen. Verf hem wit. Knip van papier of vilt een kam en 		

		

snavel met lel. Plak ze op de kip en geef de kip

		

een paar ogen. Klaar!

Wist jij dat...
> er een bloem bestaat die naar

> er mensen zijn die de speeltjes

chocolade ruikt? Deze bloem heet

verzamelen die in holle

de ‘Cosmos Astrosanguineus’

verrassings-eieren zitten? De

> we in Nederland per jaar zo’n 47

Nederlandse verzamelaar William

paaseitjes per persoon eten?

(57 jaar) heeft wel 3000 speeltjes!

> de chocolade-eitjes die niet

> in 1885 de tsaar van Rusland een

verkocht worden, afgeprijsd in de

heel duur versierd ei aan zijn

winkel komen? Of ze worden aan

vrouw gaf met Pasen? Het ei was

de voedselbanken weggegeven.

gemaakt van kostbare materialen,

Het gebeurt ook dat de eitjes

zoals goud en edelstenen.

worden gesmolten. Dan wordt van

		 Het ei werd gemaakt door

de chocolade weer iets anders

		 juwelier Fabergé. Elk

gemaakt.

		 jaar maakte Fabergé

m at st aa n
O p d ez e p la ce ei er en
ve rs ch il le n d e u n ji j er
ee l k
ve rs to p t. H o ev ?
en
d
n
vi

		 een nieuw ei. De
		 beroemde Fabergé-eieren
		 zijn nu miljoenen waard.

Antwoorden: Woordpuzzel: paasei Ei fo ij: aardbei,pijl, ei, ijsje, geit, batterij.
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