Taal=Meer
Een letter minder!
Er zijn ook woorden waarbij je de eerste
letter kunt wegstrepen. Als je dan
uitspreekt wat overblijft, hoor je weer een
goed woord met een eigen betekenis.
Probeer maar:

smal
kraam
krat
flap
vlas

Kun jij ook zulke woorden vinden?
Zou dat ook met de laatste letter kunnen?

Een lette
r minder
?
De taalkun
dige Wim D
aniels vond
weglaten va
dat
n die eerste
letter ook w
uitdaging.
el een
Hij ging no
g een stap
verder. Hij
naar woord
zocht niet
en die al b
estonden m
bekende b
et een
etekenis. N
ee, hij vroe
je zo ook n
g zich af, o
ieuwe woo
f
rden kon m
een nieuw
aken en daa
e betekenis
r
bij bedenke
n.
Zo maakte
hij van vlekk
enverwijde
woord lekk
raar het
enverwijde
raar en be
een goed w
d
ac
ht dat dit
oord voor
loodgieter
kon zijn.
Dat deed h
ij ook met
de woorde
woordenbo
n basgitaa
ek en spelfo
r,
ut.
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Een letter verschil
die hetzelfde klinken,
Er zijn allerlei woorden
chrijven, blijkt er toch
maar als je ze wilt ops
rk je dat niet, maar als
verschil. Als je praat me
één letter anders. Hoe
gaat schrijven, moet er
je gaat schrijven?
kun je dat nu weten als
deze woorden klinken,
Luister maar eens hoe
or jij verschil?
als je ze uitspreekt. Ho
tab – tap
rouw – rauw
pijl – peil
deed – date
vrede – wrede
dat verschil toch te
Bedenk een manier om
orden anders uit
wo
die
laten horen, zonder
te spreken.
eens een paar van die
Verzamel zelf ook nog
ende woorden!
koppeltjes met gelijkklink

Kun jij bed
enken wat
die nieuwe
(zonder die
woorden
eerste lette
r) kunnen b
etekenen?
Zoek nu ze
lf eens een
paar woord
je de eerste
en waarvan
letter kunt
weglaten e
daar een p
n bedenk
assende n
ieuwe bete
kenis bij!

TAAL=MEER
Ideeën: Roos de Bruyn (Onze Taal) & Dolf Janson (MeerTaal)
Tekst: Dolf Janson, Illustraties: Nina Lathouwers
Deze pagina downloaden? www.educatiehelden.nl/magazine

