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Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: konijn – geitje – reiger – tijger.

                                       

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.
kijker – altijd – geheim – reizen – paleis – vijver – gordijn – pleister – kwijt –  
meisjes – pijn – eikel – weinig – prijzen – allebei – schrijfster

ei ij

1

2

u

3

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en met ij.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ei groen. Kleur de stukjes met ij blauw.

stoomtreinen geldprijzen eendenvijver meimaand bootreizen

uiteinde vertrektijd nagelbijten geheimtaal lijmkwast

gordijnstof honderdvijf verkleinwoord vuurpijlen paleismuren

Maak de rijmwoorden af.
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Kijk steeds naar de drie zinnen.
In één van die zinnen is het dikgedrukte woord fout. Kruis die zin aan.

Q We hebben geen prijzen gewonnen. Q Hebben we nog tijd om te tekenen?
Q In hun veiver zwemmen goudvissen. Q Is dat diertje daar een wesp of een bij?
Q Jij hebt nog steeds lijm aan je vingers. Q De koning woonde in een gouden palijs.

Q Ik vond het ijnde van de film niet goed. Q Hij heeft nog steeds pijn van die val.
Q Ben jij nou in mei of in juni jarig? Q Mijn oom maakt lange reizen op de fiets.
Q Na een uur was de boot bij het eiland. Q Ik zij toch dat ik niets gedaan had!

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

Op het pl...n staan ook bankjes. 

De p...len wijzen je de weg! 

De man heeft een gr...ze baard. 

In de herfst vind je vaak ...kels. 

Doe jij het gord...n even dicht? 

Niet verklappen, hoor! Geh...m! 

Heb je nog steeds buikp...n? 

We zitten alleb... op paardrijden! 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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