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Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met ch, cht en gt.
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Op verkenning

Schrijf woorden met ch, cht of gt bij de plaatjes.

               

li jui hij l gez

Weet je het nog?
Hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je cht, ook als 
het een persoonsvorm is:
nacht, recht, gezicht, vocht, lucht; hij verwacht, hij zucht, hij vlecht.
Maar de hij-vorm van liggen, leggen en zeggen schrijf je met gt:  
hij ligt, hij legt, hij zegt.

Hoor je /gt/ na een lange klinker of een tweetekenklank?
Is het een persoonsvorm? Dan is het een hij-vorm tegenwoordige tijd.
Die schrijf je met gt: hij vraagt, hij weegt, hij buigt, hij krijgt.

Hoor je na de klank /g/ geen /t/?
Dan schrijf je meestal g, soms ch.
Onthoud de woorden met ch.
Lees kaart K14 en kaart W9 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
kleindochter – regelrecht – echoput – nachtegaal – giechelen – chaos – pechvogel – achterom – tekstdichter – 
goochelaar – vluchteling – schaterlachen

~cht~ ~ch~
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees
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Aan de slag

Terugkijken

H

Schrijf van deze woorden de verkleinwoorden op.

licht

tocht

vlecht

bericht

lichtje gedicht

gracht

lucht

bocht

vrucht

gezicht

nicht

zucht

Maak goede samenstellingen.
Maak steeds vier samenstellingen met hetzelfde woord.
Kies uit: recht – lucht – vocht – jacht – slecht – licht – tocht – dicht – nacht.

dienst knop terrein vaart

kastje geel luipaard post

zomer stop vossen verf 

oudejaars zwaai talenten wolken 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Mijn oude zaklantaarn licht vast nog wel ergens op zolder.
Q Bij de onthulling van het beeld las de burgemeester een gedicht voor.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q We verloren de wedstrijd alleen maar door domme peg.
Q De krant die in de tuin lag, is waarschijnlijk weggewaaid.

Maak de woorden af met ch, cht, g of gt.
Schrijf ze op.

De na...egaal is één van de bekendste zangvogels.

Die speler krij... een gele kaart omdat hij een overtreding maakte. hij

In een la...spiegel ziet alles er anders uit, omdat die bol of hol is.

In de omgeving van een vulkaan is de grond meestal vru...baar.

We zagen onze poes nergens, want ze la... op zolder te slapen. ze

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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