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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met eeuw, ieuw en uw.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Ieder woord eindigt op ~eeuw, ~ieuw of ~uw.

leeuw sneeuw ik duw schaduw

Weet je het nog?
Klankwoorden: je hoort /eew/, je schrijft eeuw.
Je hoort /iew/, je schrijft ieuw.
Je hoort /uuw/, je schrijft uw.
Lees kaart K17 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
vernieuwen – duwtje – ruw – geeuwen – kieuwen – 
zwaluw – spreeuw – nieuwer – eeuwen

eeuw ieuw uw

geeuwen

spreeuw

eeuwen

vernieuwen

kieuwen

nieuwer 

duwtje

ruw

zwaluw

1

2
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen
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Terugkijken

Aan de slag
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Bij deze woorden staan drie namen van vogels.
Kleur die woorden.

schaduw zenuw spreeuw kieuwen duw

schreeuw zwaluw nieuw sneeuw meeuw

Schrijf woorden op die rijmen op leeuw.
Je kunt nog eens op de uitlegkaart kijken.
Bijvoorbeeld:

1. meeuw 2. geeuw 3. sneeuw 

4. spreeuw 5. eeuw 6. schreeuw 

In acht woorden zit het stukje nieuw.
Zet een kring om die acht woorden.

nieuwsgierig vernielen nieuwer nieuwsbrief manier

benieuwd niezen nieuwbouw nieuwsblad genieten

niemand opnieuw knielen nieuws kruidenier

Maak de woorden af met eeuw, ieuw of uw.
Schrijf ze op.

Mag ik een n... schrift pakken?  nieuw 

Ik d... de zware deur open.  ik duw 

De l...en in de kooi brullen. leeuwen 

Ik schr... naar de overkant. ik schreeuw 

In de schad... is het lekker koel. schaduw 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:
nieuwsblad

spreeuw

nieuwbouw

4

5

6

7

8


