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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met een stomme e.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: verstopt – gebit – betaal – verkleed.

ik 

Weet je het nog?
Je hoort /u/. Je schrijft e.
Die letter e heet stomme e.

Je hoort /un/, /ur/, /ul/ of /u/.
Maar je schrijft en, er, el of e.
Je hoort /gu/, /bu/ of /vur/.
Maar je schrijft ge, be of ver.
Lees kaart K7 en kaart K8 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
getal – verhaal – genoeg – bezoek – begin – verdriet – verstaan – gerust – gewoon – 
bestaan – verschil – beroep

ge~ be~ ver~
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illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag
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Maak de woorden af.
Schrijf bij drie woorden steeds hetzelfde stukje.
Vul in: ge, be, ver, er of el.

bak wink bieden schild  zoek

duld spieg  huizen zust  richt

dicht    hoep  liefd kleut  schuit

Ieder woord heeft twee stukjes.
Je drukt met je stem steeds op één stukje.
Je zegt: bui ten en je zegt: ge noeg.
Op welk stukje drukt je stem?
Zet daar een streep onder.
Kijk naar de voorbeelden.

bui ten ge noeg vlie ger ver haal han den be leefd

be grijp  boe ken ge bak vleu gel ver gif stie kem

dui ken ge tal hoe pel ver driet an der be ton

Kijk nog eens naar de woorden.
Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Staat er een stomme e in een woord? Daar druk je met je stem soms op.
Q Staat er een stomme e in een woord? Daar druk je met je stem niet op.

Maak de woorden af met ge, be, ver of en.
Schrijf ze op.

Ik ...taal bij de kassa. ik 

Ik heb ...noeg geld bij me. 

een jong... en een meisje 

Ik ...geet dat echt niet! ik 

Hij staat in de keuk... . 

Vind jij 10 een mooi ...tal? 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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