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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: molen – sturen – tafel – zwanen.

Weet je het nog?
/aa/, /oo/ en /uu/ zijn lange klinkers.
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind
van een klankgroep?
Dan schrijf je a, o of u:
ramen, lopen, sturen.
Lees kaart R5 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
scharen – tranen – masker – hamer – kranten – handen – kalme – zware – sparen –  
kwasten – ander – zagen

a klinkt kort a klinkt lang
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Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind van 
een klankgroep.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Welke woorden rijmen op elkaar?
Trek lijnen.

straten • • wandelen dromen • • personen

schakelen • • smaken onder • • gelopen

handelen • • kakelen knopen • • gekomen

schaken • • platen wonen • • zonder

Schrijf rijmwoorden op.
De woorden rijmen op:

haren uren stoten

sp... sparen st... l...

sch... sch... n...

sn... m... b...

In iedere zin is één woord dik gedrukt.
In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Heb je nog een schone handdoek?
Q Mijn zus is haar naagels aan het lakken.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Die spullen moet je bij de kassa betalen.
Q Ik ga bij de bakker twee broodden kopen.

Maak de woorden af met a of aa.
Schrijf ze op.

Mijn opa heeft grijze h...ren.  

Er staat een sch...p in de wei.  

Drink maar een glas w...ter!  

We dragen een zw...re kist.  

Zullen we dat s...men doen?  

Mijn v...der heet ook Youssef.  

Ben je kl...r met je werk?  

Mijn broer ligt nog te sl...pen.  

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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