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Schrijf woorden met aai, oei en ooi bij de plaatjes.

k ik ik

Weet je het nog?
Je hoort /aaj/, /oej/ en /ooj/.
Je schrijft aai, oei en ooi.
Bij één klank horen dus drie letters.
Hak de woorden zo in klanken:
draai → /d/ /r/ /aai/
nooit → /n/ /ooi/ /t/
Lees kaart K6 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
ik roei – hooi – haai – taai – mooi – ik stoei – ik groei – prooi – saai – ik aai –  
gooien – bloeien – zwaaien – koeien – nooit

woorden met aai woorden met oei woorden met ooi

ik roei 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met aai, oei en ooi.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Aan de slag

In ieder woord zitten de letters aai, oei of ooi.
Kleur de letters aai in de woorden groen.
Kleur de letters oei blauw. Kleur de letters ooi rood.

uitzwaaien moeilijk mooie gestrooid vermoeid

bemoeien grasmaaier opgroeien hooiberg lawaai

ontdooien draaimolen vogelkooien stoeien aaien

Maak je woorden op ~aai, ~oei of ~ooi langer?
Dan blijven de letters aai, oei of ooi staan:
een haai - twee haaien; ik groei - wij groeien; een kooi - twee kooien.
Maak de woorden langer. Schrijf op.

een prooi - twee prooien ik draai - wij 

een haai - twee ik roei - wij 

een kooi - twee ik gooi - wij 

een kraai - twee ik knoei - wij 

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

mooi - hooi oei! - ik gr koeien - l

taai - h saai - kr naaien - w

ik roei - ik kn ik aai - ik zw dooien - g

ik maai - ik dr ik gooi - ik str stoeien - bl

Maak de woorden af met aai, oei of ooi. Schrijf ze op.

Ik lees nu een heel m... boek. 

In mei staan veel planten in bl... . 

Je mag onze hond best ...en! 

Je moet de bal naar mij g...en! 

Een kr... is een zwarte vogel. 

De hamster zit in een k... .

Ik zw... naar mijn buurmeisje. ik

De k...en in de wei eten gras. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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