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Welke klank hoor je eerst?
Zet daar een kring om.

     
/t/ of /r/ ? /r/ of /f/ ? /s/ of /t/ ? /s/ of /t/ ? /r/ of /p/ ?

Weet je het nog?
Veel woorden zijn klankwoorden.
Zeg het woord.
Hak het woord in klanken.
Bij de klanken horen letters.
Die schrijf je op.
Lees kaart K1 nog eens.

Hoor je /st/ aan het begin (st~)?
Of hoor je /st/ aan het eind (~st)?
Of hoor je niet /st/, maar /ts/?
Schrijf deze woorden in het goede vak.
post – rots – kwast – stem – staan – fiets – feest – muts – stil – rits – troost –  
steen – stal – bots – kast

st~ ~st ~ts

post
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars



naam:

datum:

blad
van 2HHHHHH 2

-S
pe

lling-

 in beel
d

extra

H

a

Terugkijken

Aan de slag

  © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 4 K1

Hak de woorden in klanken.
Hoor je /a/ of /aa/?
Schrijf op.

/aa/

Hoeveel klanken hebben deze klankwoorden?
Schrijf erbij: 2, 3, 4 of 5.

speel 4 prins aap klim oost

ook klap drie strik plant

paal zee krant dak uur

Hak de woorden in klanken.
Hoor je /o/ of /oo/?
Schrijf op.

/o/

Maak de woorden af met st of ts.
Schrijf ze op.
Die man heeft altijd haa... . 

Ik verf met een dunne kwa... . 

Ik heb echt nie... gezegd! 

Er liggen eitjes in het ne... . 

Is daar nog een plaa... vrij? 

Hij ging naa... mij zitten. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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