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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: veilig – vrolijk – gevaarlijk – lenig.

Weet je het nog?
Hoor je aan het eind van een woord /ug/ of /ugge/?
Dan schrijf je ig of ige.
Hoor je aan het eind van een woord /luk/ of /lukke/?
Dan schrijf je lijk of lijke.
Let op: de klemtoon valt niet op dat stukje.
Je stem drukt dus op een ander stukje: rustig, vorige, eerlijk, natuurlijke.
Lees kaart K18 en kaart K19 nog eens.

Maak deze woorden af met ig of lijk.
Schrijf ze dan in het goede vak.
wein... – rust... – moei... – eer... – pracht... – eigen... – einde... – deft... – heer... –  
gier... – zest... – natuur...

~ig ~lijk
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden op ~ig(e) en ~lijk(e).

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Veel woorden op ~ig en ~lijk zijn afgeleid van andere woorden.  
Wat past bij elkaar? Trek lijnen.
toevallig • • hopen aandachtige • • schuld

gevaarlijke • • verdriet tijdelijk • • man

hopelijk • • gevaar mannelijke • • aandacht

verdrietige • • toeval schuldig • • tijd

Maak woorden op ~ig van deze woorden.
Let op de spelling van de woorden.
Bedenk steeds: wat hoor je aan het eind van de eerste klankgroep?

nut nuttig grap last

ernst jaar geluk

toeval spoed nood

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Daar zijn we vorige week ook al geweest.
Q Alice heeft een prachtigge tekening gemaakt.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Maar eigelijk heb ik daar helemaal geen zin in.
Q Toen moest ik nog één moeilijke opdracht doen.
 
Maak de woorden af en schrijf ze op.
Alle woorden eindigen op ~ig, ~ige, ~lijk of ~lijke.
Let op: soms komt er ook nog een andere letter bij.

Ik vergis me. Neemt u mij niet kwa... . 

Een aard... vrouw hielp ons met de bestelling. 

In dat roze jurkje ziet Janneke er zó schat... uit! 

Let goed op, want dat zijn twee gevaar... kruispunten. 

In de supermarkt kwam ik toeval... mijn vriendin tegen. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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