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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

 Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: straat – taart – hond – paard.

Weet je het nog?
Hoor je aan het eind van een woord /t/?
Maak het woord langer.
Dan weet je of je t of d schrijft.
kran... Is de laatste letter t of d? 
Je hoort /kranten/, dus je schrijft: krant.
lan... Is de laatste letter t of d? 
Je hoort /landen/, dus je schrijft: land.
Lees kaart R3 nog eens.

Kijk naar de schuingedrukte woorden.
Schrijf daarvan het korte woord op.

twee voeten - een voe een kwade man - De man is kwaad .

twee steden - een een stoute kleuter - De kleuter is .

twee katten - een een gladde weg - De weg is .

twee borden - een een grote hond - De hond is .
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Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden op ~t en ~d. 

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag

Maak de woorden af met een t of een d. Schrijf ze in het goede vak.
pe… – blokflui… – won… – scha... – speurhon... – vrien... – koelkas... – nijlpaar... –  
goe... – straa... – leeftij... – han... – zeilboo... – gei... – spierwi... – ijskou...

woorden met ~t woorden met ~d

In ieder woord zitten twee korte woorden, tijdstip: tijd + stip. Zet daar een streep tussen.
Eindigt het eerste woord op een t? Kleur dat woord blauw.
Eindigt het eerste woord op een d? Kleur dat woord groen.

tijdstip snotneus straatsteen goudvis houtblok aardappel

voetspoor veldmuis handschoen sportdag kaartspel hoofdstuk

Schrijf de goede rijmwoorden op. De woorden eindigen op ~t of ~d. 

wat strand poot goed

pl l r v

st br sl bl

r kr gr h

gl h br z

Maak de woorden af met een t of een d. Schrijf ze op.
Hij heeft zijn broo… al op. 

Kees woont in een grote sta… . 

Deze broek is nu te kor... . 

Ik schep de rijst op het bor... .  

In dat schrift zie ik één fou… . 

De won... doet nog wel pijn. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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