Speel je Wijs

Taal

groep 6

les 21

4de leerjaar

Bijlage 1: Tongbrekers of struikelzinnen

Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.

Zeven zwarte zwanen zwommen door de Zuiderzee.

Wat een weer weer zei de wasvrouw die aan de was was.

De slang slingert door het slijmende slib.

Als vliegen tegen vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegensvlug!

Mensen, mensen, wat een mensen, zeiden de mensen.

Frans, zei Frans tegen Frans, is Frans in het Frans ook Frans?
Nee, zei Frans in het Frans tegen Frans, Frans is in het Frans
François.
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Een schaap schijt op de schoen van de schipper.

Ad en Tom aten tomaten, Tom at en Ad vrat.

Met plakband plak je een klapband.

Een pet met een platte klep is een plattekleppet.

Als ik af was van de afwas, dan was ik af van de afwas.

Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont
wijd weg.

De postkoetsier poetst zijn postkoets met postkoetspoets.
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De teckel tackelde de teckel, maar de getackelde teckel
tackelde de tackelende teckel terug.

De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe
kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt.

De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef.

De kakkerlak zit in de kattenbak en als de kakkerlak kakt in de
kattenbak, dan zit er kakkerlakkenkak in de kattenbak.

Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol met
potvispis.
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Bijlage 2: Instructie poppenspel

Instructie korte poppenkastvoorstelling:
• De poppen stellen zichzelf of elkaar voor.
• In de voorstelling worden minimaal twee vragen gesteld.
• In de voorstelling komt de struikelzin minstens 1 keer voor.
• De voorstelling heeft een duidelijk einde.
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