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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met meer klankgroepen.

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 6 R11-R12 

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: betalen – knikkeren – verstoppen – rekenen.

Weet je het nog?
Wat hoor je aan het eind van de klankgroep?
Een lange klinker, een korte klinker of een medeklinker?
Of hoor je een stomme e?
Lees kaart R11 en kaart R12 nog eens.

Boven ieder vak staat een woord.
Schrijf daaronder de woorden die daarop rijmen.
Kies uit: schommelen – geklommen – vermommen – vergroten – piloten – trommelen –  
gezwommen – bespoten – rommelen.

gesloten opsommen dommelen

Welke zin klopt? Kruis aan.
Q In het eerste vak is de o een korte klinker.
Q In het tweede vak is de o een lange klinker.
Q In het derde vak is de o een korte klinker.
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Aan de slag

Terugkijken

H

Schrijf op.
Kijk naar de voorbeelden.

een geheim

een verhaal

een getal

een kind

een gesprek

twee geheimen

twee 

twee 

twee 

twee 

ik beloof

ik wandel

ik beleef

ik slinger

ik verstop

wij beloven

wij 

wij 

wij 

wij 

Deze woorden eindigen op het stukje ~teren.
Maar dat stukje klinkt niet steeds hetzelfde.
Vijf van deze woorden rijmen op smeren.
Kleur alleen die woorden.

luisteren presteren peuteren sorteren toeteren 
 
noteren trakteren fluisteren klauteren acteren

Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Bij de gekleurde woorden is de e van het stukje te een stomme e.
Q Bij de ongekleurde woorden is de e van het stukje te een stomme e.

Maak de woorden af. Schrijf ze op.

m of mm? Wie lust een broodje kaas met komko...er? 

s of ss? Het is geen grote fout, maar gewoon een vergi...ing. 

l of ll? Hij draagt geen schoenen, maar sanda...en. 

k of kk? Ze wilden in die tijd nieuwe landen ontde...en. 

l of ll? Met deze stempels kun je mooie letters stempe...en. 

s of ss? De ruitenwi...ers van de auto gaan heen en weer. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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