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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: gebouw – trouwen – saus – klauw.

trouwen saus gebouw klauw 

Weet je het nog?
Schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W3 en kaart W4 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
touwen – schouder – pauze – nauwe – fout – flauw – klauwen – goud – kabouter –  
blauwe – gauw – mouwen

ou au

touwen 

fout 

kabouter 

schouder 

goud 

mouwen 

pauze 

flauw 

blauwe 

nauwe 

klauwen 

gauw 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ou en au.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Aan de slag

Hier staan tien samenstellingen.
Iedere samenstelling is gemaakt van twee andere woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ou blauw.
Kleur de stukjes met au groen.

zoutvaatje flauwvallen koukleum kauwgom noodgebouw

middagpauze buurvrouw bouwdoos donkerblauw goudvis
 
Maak goede samenstellingen. 
Vul onder elkaar drie keer hetzelfde woord in.
Kies uit: bouw – blauw – auto – trouw – kous – fout – hout – flauw – saus.

tomatensaus brandhout vrachtauto kniekous 

frietsaus timmerhout personenauto kletskous 

slasaus sloophout verhuisauto zeurkous 

Welke woorden rijmen op elkaar?
Trek lijnen.

pauw • • sjouwen oud • • schouder
goud • • saus kauwen • • zouter
bouwen • • stout klauter • • getrouwd
kous • • klauw kouder • • vouwen

Maak de woorden af met ou of au.
Schrijf ze op.

Ik vind bl...w de mooiste kleur.  blauw 

Een k...s is langer dan een sok.  kous 

Deze broek is te strak, te n...w.  nauw 

In de schuur staat een ...de fiets. oude 

Zij is zo trots als een p...w!  pauw 

En je weet: ik h... van jou!  ik hou 

Ik maak het vast met een t...w.  touw 

Kan ik na de p...ze doorgaan?  pauze 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

nauwe personenauto getrouwd 
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