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Schrijf woorden met ei of ij bij de plaatjes.

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden met ei en ij onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
prijs – zeil – klei – lijst – dweil – vrij – ijs – reis – meisje – trein – kwijt – pijn –  
rijk – plein – ei – vijf

ei ij
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en met ij.

illustraties: Fleur van der Weel, Elly Hees
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden:
sneltrein: snel + trein
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ei groen.
Kleur de stukjes met ij blauw.

sneltrein roomijs vrijdag piepklein dolblij zeilboot

schoolplein heenreis kiespijn paasei vijftien schatrijk

Eén woord in de zin kun je niet lezen.
Moet daar wei of wij staan? Kruis aan.

Doe je mee? Wij gaan tikkertje doen! Q wei van koeien: ei
Q wij van mensen: ij

Wij maken samen een tekening. Q wei van koeien: ei
Q wij van mensen: ij

De wei staat vol met gele bloemen. Q wei van koeien: ei
Q wij van mensen: ij

Kies vier kleuren.
Geef woorden die rijmen dezelfde kleur.

klein prijs klei plein dijk grijs vrij

jij kijk ijs ei pijn rijk reis

eik rij lijn wijs strijk fijn

Maak de woorden af met ei of ij.
Schrijf ze op.

Stopt deze tr...n in Den Haag? tr

In onze klas zitten elf m...sjes. 

Om v...f uur moet ik naar huis. 

En toen won ze de derde pr...s! 

Onze kip legt elke dag een ... . 

Morgen hebben we lekker vr... ! 

De mensen wachten in een r... . 

Nu is onze hond nog kl...n. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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