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Uitleg

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met een c die als /s/ klinkt.
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Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes. Ieder woord begint met de letter c.

c c c c

Weet je het nog?
Hoor je /s/?
In sommige woorden schrijf je de klank /s/ als c.
De c vóór de e, de i en de ij klinkt als /s/.
De c vóór de a, de o en de u klinkt als /k/.
Woorden met een c komen uit andere talen.
Bijvoorbeeld uit het Frans. Daarom spreek je circuit uit als /sirkwie/.
Veel woorden met een c zijn nu gewone Nederlandse woorden geworden.
Lees kaart W11 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden met c onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
circus – truc – narcis – precies – café – compleet – accent – succes – citroen – caravan – lucifer – circuit – 
reclame – cijfer – concert

er staat één c in het woord,
die klinkt als /s/

één c klinkt als /s/,
één c klinkt als /k/

er staat één c in het woord,
die klinkt als /k/
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Terugkijken
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streepje tussen.
In alle samenstellingen klinkt één c als /s/.  
Maar vier c’s klinken als /k/. Zet daar een kring om.

cementmolen luciferhoutje winkelcentrum eurocent

citroencake oceaanzeiler cijfercode motorrace

circusartiest receptenboek medicijnkastje concertzaal

Kies de rijmwoorden uit de woorden van de week A en B van uitlegkaart W11.

jij bent pr vlees schaal

jij hebt gaan knie

smeren plein vlinder

Het woord cent betekent in het Latijn: honderd.
De betekenis van vijf woorden hieronder heeft iets met honderd te maken.
Zet een kring om die vijf woorden.

centrum centimeter centrifuge procent eurocent

percentage concentratie accent docent centiliter

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord fout.
Kruis steeds die zin aan.

Q Utrecht is een stad in de provincie Utrecht. Q Het circuit is gebouwd voor autoraces.
Q Het cement tussen de stenen wordt hard. Q Heb jij het recepd voor een appeltaart?
Q De juf tekent een gele circel op het bord. Q Vijftig procent, de helft dus, is klaar.

Maak de woorden af met c of s.
Schrijf ze op.

De laatste week van de...ember hebben we altijd kerstvakantie. 

Tussen Europa en Amerika ligt de Atlantische O...eaan. 

Jammer genoeg mocht ik niet meespelen, ik was re...erve. 

In een sudokupuzzel moet je ...ijfers op de goede plek invullen. 

Wij feli...iteren jullie met het behalen van jullie verkeersdiploma. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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