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Welke woorden passen bij de plaatjes?
Schrijf bij ieder plaatje een woord met ng of nk.

ik drink ik zing wang bank 

Weet je het nog?
Je hoort /ng/.
Je schrijft ook ng.
Je hoort /ngk/.
Je schrijft nk.
Lees kaart K4 en kaart K5 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
mengen – bedanken – kronkel – inkt – langste – slingeren – schenken – gezongen – vangst –  
links – slanke – slungel

ng nk

mengen 

slingeren 
 
vangst 

langste 
 
gezongen 

slungel 

bedanken 

inkt 

links 

kronkel 

schenken 

slanke 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met ng en nk.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Welke woorden rijmen op elkaar?
Trek lijnen.

vinger • • flinker klanken • • vangst

drinken • • springen gangen • • bank

klinker • • zinken drank • • planken

zingen • • slinger angst • • wangen

Maak goede woorden: samenstellingen.
Iedere samenstelling is gemaakt van twee andere woorden.
Vul onder elkaar drie keer hetzelfde woord in.
Kies uit: donker – slang – zanger – linker – planken – bank – jongen – hengel – winkel.

 winkel wagen buurjongen ringslang  linker oog

 winkel centrum scheepsjongen gifslang  linker schoen

 winkel straat kwajongen tuinslang  linker been

In iedere zin is één woord dik gedrukt.
In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Ik ben mijn lingker handschoen kwijt.
Q We springen lachend in het zwembad.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Het gaat zondag weer flink waaien.
Q We fietsen op een pad lans de snelweg.

Maak de woorden af met ng of nk. Schrijf ze op.

Bas steekt zijn vi...er op.  vinger 

niet rechts, maar li...s  links 

In een vulpen zit i...t.  inkt 

In die wi...el verkopen ze ijs.  winkel 

In het do...er zag ik niets.  donker 

Ik heb ook een jo...er zusje.  jonger 

Heb jij echt nog geen ho...er? honger 

Hij bleef op de deur bo...en.  bonken 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

inkt vangst kwajongen 
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