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Door Jan de Waard

Pak dat pak!
Opdracht 1
In elke zin staat twee keer hetzelfde woord, maar met een andere betekenis.
Opdracht 2 Homoniem soort A
a
b
c
d

1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

de sport golf
een golf in de branding
elektriciteit
de beweging van het water in een rivier
een kruk om op te zitten
een deurkruk
een boomstam
de mensen die tot een bepaalde groep horen

Opdracht 3
a
b

oog
bijvoorbeeld: 1) hoofd 2) bord 3) noot 4) kop 5) bank 6) pak

Opdracht 4
Bijvoorbeeld zitten:
Ik zit op de grond.
Ik zit aan de grond
Daar zit ik niet mee.
Het zit erg tegen.
Hoe zit dat eigenlijk?
Er zit een vlek op je shirt.
Bijvoorbeeld staan:
Je staat op mijn tenen.
Die pet staat je goed
Ik stá erop!
Je staat op de foto.
De mensen staan versteld!
Opdracht 5 Homoniem soort B
a
b
c
d
e
f

pitten
beuken
bakken
bellen
jatten
kussen

Opdracht 6
bijvoorbeeld: 1) rammen 2) trappen 3) schoppen 4) paren 5) koppen 6) klinken
7) lappen 8) dokken
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Opdracht 7 Homoniem soort C
a
b
c
d

Ik zaag met mijn nieuwe zaag.
Met een kam kamt ze haar natte haren.
Met welke kruiden zal ik de rijst kruiden?
Verf je die kruk met blauwe verf?

Opdracht 8
Bijvoorbeeld:
1) voetbal - voetballen
2) dart - darten
3) trommel - trommelen
4) beitel - beitelen
5) borstel - borstelen
6) zout - zouten
Opdracht 9
a
b
c

kurk, steen, diamant
De woorden zijn een voorwerp maar ook een materiaal.
Een kurk is van kurk, een steen is van steen, een diamant is van diamant.
-
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