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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met ~t of ~d.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.

Weet je het nog?
Hoor je aan het eind van een woord /t/?
Maak het woord langer.
Dan weet je of je t of d schrijft.
Lees kaart R3 nog eens.

Dit zijn twaalf samenstellingen.
Eindigt het eerste deel op een t of op een d?
Schrijf de woorden in het goede vak.
handdoek – boottocht – sportveld – goedkoop – schatkist – 
landkaart – broodmes – kastdeur – wachtwoord – beeldscherm – 
strandbal – grootmoeder

samenstelling:
eerste deel eindigt op ~t

 

samenstelling:
eerste deel eindigt op ~d

boottocht handdoek
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illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag
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Schrijf op: twee ... - één ... .
De samenstelling met dat woord is niet goed leesbaar.
Schrijf hem goed op. Kijk naar het voorbeeld.

twee tanden - één tand  dus: tan arts tandarts

twee nachten - één  dus: nach hemd

twee handen - één dus: han schoen

twee tenten - één  dus: ten stok 

twee ochtenden   - één dus: ochten krant

Eindigt een woord op een t of een d?
Dat weet je, als je het woord langer maakt.
Meestal kun je ~e of ~en achter dat woord zetten.
Soms moet je het op een andere manier langer maken.
Welke woorden passen bij elkaar? Trek lijnen.

geduld • • verdrietig kind • • verstandig

hoofdstad • • smederij ernst • • zanderig

verdriet • • geduldig verstand • • kinderen

smid • • hoofdsteden zand • • ernstig

Maak de woorden af met een t of een d.
Schrijf ze op.

Een breinaal... gebruik je als je met wol wilt breien.  

Iedere zaterdag staat Johan op het spor...veld. 

In die winkel verkopen ze boeken en tij...schriften. 

Kabouter Pim draagt een blauwe pun...muts. 

Een nieuwe fiets is echt niet goe...koop. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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