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Woorden op -d of -t, -b of -p en -g of -ch

1  Omcirkel de woorden op -d, -t, -b, -p, -g of -ch.

✂

3  Alles door elkaar! Vul de juiste letter in en schrijf de woorden daarna helemaal op.

Ken jij het verschil tussen een nĳ lpaar       

en een olifan    ?  

Na de ki     met rijst eten we een   

stuk apפ ltaar    .  

Slui    jij door de boomgaar   ?  

  

✂

2  Vul in: g of ch. Schrijf dan de woorden helemaal op.

mu             

midda             

Ik bui  .           

kurkdroo             

Ik ku  .           

Ik glimla  .           

pĳ l en boo  .             

Ik jui  .            

Ik     .            

don� rsla  .            

            .   פ

schoolda  .            

Assepoester is een lieve meid met een mooie glimlach. 
Jammer dat haar stiefmoeder steeds zo kwaad is. 
En al dat geplaag en gezeur van de stiefzusjes doen haar ook geen goed.
Toen kwam er een man met een hoge hoed.
Hij had een schoen van goud bij.
Die paste aan de voet van Assepoester! De zusters hadden dikke pech! 

En al dat geplaag en gezeur van de stiefzusjes doen haar ook geen goed.
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✂

4  Bedenk twee zinnen. In iedere zin staat een woord van de week.
Neem je uitlegkaarten R1 en R2 erbij!

 

 

Dat is geen v� rkan   maar een rechthoek!  

Schro   je proper in de badkui  .  

  

Pietertje is een echte פ   vo� l.  
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worden

Ik       .

Hij       .

Wij       .

fi etsen

Ik       .

Jij       .

Jullie       .

raden

Ik       .

Liam       .

Zij       .

Werkwoorden en persoonsvormen

1  Omcirkel de persoonsvormen waarvan de stam eindigt op een d. Kijk naar het voorbeeld.

Deze eik wordt ons kamphuis, denkt Ann.
Ze gaat meteen de andere meiden halen.
Maar ze heeft weinig geluk, want ze valt in een diepe put.
Gelukkig redt Nele haar. Het been van Ann bloedt.
Pech! Eerst moet ze een pleister halen!

✂

✂

✂

2  Maak eerst de zinnen links. Komt er een t bij of niet? 
Maak dan de zinnen rechts.

Vul in: loop of loopt.

Zita        een eindje.

Ik        naar de tafel.

Mijn zus        heen en weer.

De hond        weg.

Vul in: vind of vindt.

Zita        eindelijk haar map.

Ik        Josse een leuke jongen.

Mijn zus        mij stom.

De hond        een bot.

3  Vul de persoonsvormen aan.

4  Vul het rijmpje aan. Weet je het antwoord?

Ik  sch      mijn hoofd heen en weer.

Hij  sch      de frietjes keer op keer.

Wat  sch      we nog meer?            
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Verkleinwoorden

1  Omcirkel de acht verkleinwoorden.

Mijn zusje zette het trapje voor het hoge kastje.
Ze vroeg met een hoog stemmetje: ‘Mogen we een snoepje?’
Maar mijn vader zei: ‘Nee, dat is slecht voor je tandjes! 
Neem maar een appelsientje, dat is een bommetje van vitamine C.’

✂

✂

✂

2  Van welke woorden zijn deze verkleinwoorden gemaakt?
 Kijk naar het voorbeeld. Denk aan: een vingertje is een kleine vinger.

het vingertje �  vin� r het worstje  

het duimpje  het hondje  

het handje  het straatje  

het botje  het riempje  

het mannetje  het snorretje  

3  Schrijf bij elke afbeelding een verkleinwoord.
Let op: er zijn woorden met een dubbele medeklinker.

4  Bedenk rijmwoorden. Let op: d of t?

tandje h          m          k         

pootje b          n          br         

lammetje vl          k          h         

Neem maar een appelsientje, dat is een bommetje van vitamine C.’
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Woorden met /ie/ als i

1  Omcirkel de zeven woorden waar je /ie/ hoort, maar i schrijft.

✂

2  Schrijf weetwoorden met i op.

✂

3  Vul in: i of ie. 
Schrijf de woorden daarna helemaal op.

Over één m nuut begint het toneelstuk.  

Hadden jullie ook last van de vl � n?  

Heb jij die f gu� n zelf getekend?  

Mijn broer speelt al drie jaar g taar.   

Een p loot komt vaak in andere landen.   

Ik kijk elke dag in de  sp � l.  

✂

4  Bedenk twee zinnen. In iedere zin staat een woord van de week. Neem uitlegkaart W5 erbij.

 

 

                            

De buren kwamen op bezoek. 
Wij hebben een halve kilo pinda’s gegeten en een liter limonade gedronken. 
De buurman is piloot. Hij heeft een knap uniform, maar dat had hij nu niet aan.
Hij speelde ook nog een paar minuten op zijn gitaar.

Wij hebben een halve kilo pinda’s gegeten en een liter limonade gedronken. 
De buurman is piloot. Hij heeft een knap uniform, maar dat had hij nu niet aan.
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✂

2  Schrijf de juiste woorden bij de afbeeldingen.

✂

3  Die muizen hebben aan mijn papieren geknabbeld!
Vul de woorden aan. Kies uit: oren, euren, o, eren, ll of eren. 
Schrijf de woorden daarna helemaal op.

Moet ik al die woorden l      ?  

Ik hou van leuke sפ       et¡ s.  

Ze b      £ n groot gat in de muur.  

Goedenavond, dames en h      !  

Zie je die mo      en graven?  

Ik ruik lekkere g       in de keuken.  

In welke straat w      nen jullie?  

✂

4  Bedenk vier woorden op -eren, -euren, -oren en schrijf ze op. 

 

Woorden met meer klankgroepen

1  Kijk naar de vetgedrukte woorden. Wat hoor je op het einde van de tweede klankgroep?
Een lange klinker? Omcirkel met rood. Een korte klinker? Omcirkel met groen.
Een medeklinker? Omcirkel met blauw. Een tweetekenklinker? Omcirkel met geel.

Een spannend stukje verhaal…
We zoeken in het bos naar sporen. Opeens horen we gebrul.
‘Zet je oren eens wijd open. Horen jullie dat ook?’
‘Dat zullen toch geen wilde beren zijn, hé?’
‘Nee, die leven hier niet. Er kan ons niets gebeuren!’

 we gebrul.
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