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Hoofdstuk 14
Groter dan – vergelijking

 Schema 1

Regelmatige vormen van vergelijking

   vergrotende trap  overtreffende trap
groot  groter     grootst
klein  kleiner    kleinst
licht  lichter     lichtst
mooi  mooier    mooist
ver   verder     verst
lekker  lekkerder    lekkerst

 Schema 2

Onregelmatige vormen van vergelijking

   vergrotende trap  overtreffende trap
goed  beter                  best  –  het best(e)
veel  meer                   meest  –  het meest(e)
weinig  minder    minst  –  het minst(e)
graag  liever                 liefst  –  het liefst(e)

• Oefening 1 Onderstreep de woorden van vergelijking.

 Dierenweetjes

 Het meeste lawaai wordt gemaakt door een wolf: je kunt hem vanaf 10 km horen.

 Van alle dieren heeft de olifant de langste neus. 

 De olifant is ook het zwaarste dier op de grond: hij kan 4 ton wegen. 

 De vinvis is nog zwaarder dan een olifant. Een volwassen vinvis weegt 160 ton. 

 De reuzenschildpad is het dier dat het langst in leven blijft. 

 Hij leeft zelfs langer dan een mens: hij kan 200 jaar worden!
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• Oefening 2 Bekijk de tekening en vul in: groter, grootst, kleiner, kleinst.

 1  De baby is        dan de jongen.

 2  De jongen is        dan de vrouw.

 3  De baby is het       .

 4  De jongen is        dan de baby.

 5  De vrouw is        dan de jongen.

 6  De vrouw is het       .

• Oefening 3 Vergelijk jouw land (of een ander land) en Nederland. Werk samen. 
 Vertel iets over:
 
 -  het landschap (laag – hoog; groen) 
 -  het weer (warm – koud) 
 -  de grootte (groot – klein)
 -  het aantal mensen (veel – weinig)
 - het leven (rijk – arm)

• Oefening 4 Zijn de zinnen goed of fout?

 1  Bas is 14 en Tijs is 12; Tijs is niet zo oud als Bas.       goed / fout

 2  Maya en Fay zijn tweelingen; ze zijn even oud.        goed / fout

 3  Marokko is net zo groot als Nederland.          goed / fout

 4  De baby en de vrouw zijn even groot.           goed / fout

 5  Max weegt 40 kilo, Rob weegt 45 kilo; Rob is zwaarder dan Max.  goed / fout

• Oefening 5 Zoek iemand die …
 
 -  even oud is als jij;
 -  langer is dan jij;
 -  zwaarder is dan jij;
 -  kleinere schoenen heeft dan jij;
 -  niet zo oud is als jij.
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