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Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met y.
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Op verkenning

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: gymmen – lolly’s – pony – pyjama.

Weet je het nog?
De y (Griekse ij) klinkt aan het eind van een woord altijd als /ie/: baby, pony, jury.
In het midden van een woord klinkt de y meestal als /ie/ of als /i/:
/ie/: dynamo, systeem, python;
/i/: gymnastiek, sympathiek, symbool.

Als de y de eerste letter van een woord is, klinkt hij als /j/: yoga, yoghurt.
Ook in het midden van een woord kan de y als /j/ klinken: royaal, boycot.

Let op: woorden op ~y hebben een meervoud op ~y’s: baby’s, lolly’s, penalty’s.

Lees kaart W15 en kaart W18 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaarten.
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Hier staat het enkelvoud van twaalf woorden. Schrijf van deze woorden alleen het meervoud op.  
Schrijf ze in het goede vak. Twijfel je over het meervoud? Zoek het op in het woordenboek.
pyjama – dynamo – baby – penalty – hobby – systeem – pony – mysterie – hyacint – jury –  
lolly – lynx – python – panty – guppy – symbool

enkelvoud eindigt op ~y enkelvoud eindigt niet op ~y
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen
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Hoe wordt de letter y uitgesproken? Klinkt die als /ie/, als /i/ of als /j/? Kies drie kleuren. 
Kleur de vakjes van de legenda en de woorden.

 y = /i/  y = /ie/  y = /j/

royaal gymnastiek hobby’s python yoga systeem

lynx encyclopedie pyjama gymnasium sorry symbool

gymmen sympathiek penalty yoghurt pony yes!

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

royaal • • soort slang sympathiek • • soort slaap

python • • lichamelijk hypnose • • beeld bij een begrip

lynx • • vrijgevig, gul yoga • • aardig

fysiek • • roofdier symbool • • oefeningen om te ontspannen

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

Q De babies liggen in hun bedjes te slapen. Q We mochten ook op een pony rijden.

Q De jury beslist wie er naar de finale gaan. Q Ze werken volgens een vast systeem.

Q Gaan we binnen of buiten gymmen? Q Zal ik mijn nieuwe pyama aantrekken?

Maak de woorden af met i, ie of y.
Schrijf ze op.

Op dinsdag hebben we eerst handvaardigheid en dan g...mnastiek. 

Mijn vader zingt soms liedjes, terwijl hij op zijn g...taar speelt. 

Bij ...oga leer je jezelf te ontspannen door speciale oefeningen. 

Hij bleef maar p...keren hoe hij de problemen op kon lossen. 

Een p...thon is geen gifslang, maar een wurgslang. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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