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Aan de slag

Op verkenning

Uitleg

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: vastplakken – besturen – afknippen – opeten.

                                 

Weet je het nog?
Wat hoor je aan het eind van de klankgroep?
Hoor je daar een lange klinker?
Dan schrijf je één klinker en één medeklinker: betalen

Eindigt de eerste klankgroep op een lange klinker?
Dan valt de klemtoon bijna altijd op de eerste klankgroep.
Want je stem drukt op de a, de e, de o of de u. Je zegt haren, spelen, boten en muren.
Maar soms valt de klemtoon dan op de tweede klankgroep.
Want je zegt paniek, helaas, hotel, muziek.
Lees kaart R11 nog eens.

Met welk vast stukje begint het woord?
Schrijf deze woorden in het goede vak.
verbazing – bestellen – beloven – ontspannen – ontdekking – verstoppertje – vergroting –  
ontploffen – besturen – ontsnappen – bekennen – vergissing
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen

R11

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met meer klankgroepen. c
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Aan de slag

Terugkijken

In acht woorden hieronder valt de klemtoon niet op de klankgroep met de lange klinker.   
Zet een kring om die acht woorden.

braden kanon talent sparen kater planeet raket

apart apen alarm schaken kapot kameel kralen

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

missen boten kloppen slepen

verg vergr verst begr

besl gesl envel uitgekn

gevangen hazel vingert onderstr

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

talent • • jammer genoeg portemonnee • • gescheiden, anders

kerrie • • zomerschoen planeet • • beurs met geld

helaas • • gave, aanleg apart • • verslag

sandaal • • scherpe kruiden rapport • • hemellichaam

Maak de woorden af. Schrijf ze op.

n of nn? De aarde is een pla...eet, de maan niet.

l of ll? Ik zoek blauwe kra...en voor mijn nieuwe ketting.

f of ff? Door de zware ontplo...ing is veel schade ontstaan.

n of nn? In mijn portemo...ee zitten alleen munten.

p of pp? Volgende week krijgen we ons ra...ort.

l of ll? Die jonge zangeres heeft veel ta...ent.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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