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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je leert klankwoorden met eeuw, ieuw en uw.

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: nieuw – leeuw – duw – sneeuw.
Let op: vóór de w komt steeds een u.

       

Klankwoorden: je hoort /eew/, je schrijft eeuw.
Je hoort /iew/, je schrijft ieuw.
Je hoort /uuw/, je schrijft uw.
Lees verder op kaart K17.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
nieuw – duw – schreeuw – ruw – kieuw – 
nieuws – eeuw – spreeuw – schaduw

eeuw ieuw uw
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Terugkijken

Aan de slag

Zes woorden hieronder rijmen op leeuw.
Kleur alleen die woorden.

spreeuw slee schreeuw twee sneeuw

meeuw geeuw beweeg eeuw zee

Maak goede woorden.
Vul onder elkaar drie keer hetzelfde woord in.
Die woorden staan ook op kaart K17.

leeuw tje gloed  bal

zee  bouw pop

in splinter  vlok

Welk woord past erbij?
Trek lijnen.

Niet oud, maar • • duw. Uit de lucht valt regen of • • schaduw.

Niet glad, maar • • nieuw. Een tijger of een • • sneeuw.

Ik trek niet, maar ik • • ruw. In de zon of in de • • leeuw.

Maak de woorden af met eeuw, ieuw of uw.
Schrijf ze op.

Hoe loopt dat af? Ik ben ben...d! 

Ik waarsch... je! Doe dat nooit meer! ik 

Een m... is een vogel. 

Een vis heeft k...en. 

Een ... duurt honderd jaar. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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