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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: friet – fruit – vlieg – verf.

Weet je het nog?
Begint een woord met een f of met een v?
Dat kun je vaak moeilijk horen.
Onthoud die woorden.
Lees kaart W5 en kaart W6 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.  
Kun je van deze taak nog andere woorden met f~ en v~ onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
voet – fluit – fijn – vuil – voor – fles – fout – vroeg – verf – flink – fiets – vast –  
vork – feest – vlot – fris

f~ v~
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met f~ en met v~.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met f~ blauw.
Kleur de stukjes met v~ groen.

kampvuur feestneus tandvlees vierkant blokfluit

fruitmand vulpen wijnfles waakvlam bromfiets

goudvis taartvork houtvlot filmzaal verfdoos

Schrijf achter ieder woord een rijmwoord met f~ of v~.
De rijmwoorden kun je ook vinden op de uitlegkaarten W5 en W6.

dol - vol heel - mijn - dier - 

beest - scherf - bel - kast - 

haak - niets - lach - zoet - 

Zoek woorden met dezelfde twee beginletters.
Trek lijnen.

vrouw • • vlecht flink • • friet

fles • • fraai vriend • • vlag

vlieg • • flauw vlees • • fluit

fris • • vraag fruit • • vroeg

Maak de woorden af met f of v.
Schrijf ze op.

Mijn oom woont ...er weg. 

Waarom is je broek zo ...uil? 

Mijn ...iets heeft een lekke band. 

Pas op, want de ...erf is nog nat. 

Een ...lot drijft op het water. 

Het is feest. De ...lag hangt uit. 

Moet ik met mes en  ...ork eten? 

In de ochtend is het buiten ...ris. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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