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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: ...oep – ...waar – ...ruit – ...erf.
De woorden beginnen met f, v, s of z. 

Weet je het nog?
Begint een woord met een f of een v?
Begint een woord met een s of een z?
Dat kun je vaak moeilijk horen.
Onthoud die woorden. 
Lees van de kaarten W5, W6, W7 en W8 de woorden van de week A nog eens.
Ken je die woorden nog? 
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
Kijk goed naar de eerste letter.
fabriek – vlag – voet – flink – vast – fel – fruit – voorjaar – vlo – fles – folder – vuil

f~ v~
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met f~, v~, s~ en z~. 
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Terugkijken

Aan de slag

Kijk naar het tweede deel van de samenstelling.
Begint dat woord met f~? Kleur het tweede deel dan groen.
Begint dat woord met v~? Kleur het tweede deel dan blauw.

wijnfles melkfabriek huisvuil duikvlucht tekenfilm

bromvlieg blokfluit waterverf tuinfeest evenveel

Schrijf deze woorden in het goede vak.
Kijk goed naar de eerste letter.
zolder – soms – suiker – zeil – zuiden – sap – sok – zout – sjaal – zee – smaak – zucht 

s~ z~

Kijk naar het tweede deel van de samenstelling.
Begint dat woord met s~? Kleur het tweede deel dan groen.
Begint dat woord met z~? Kleur het tweede deel dan blauw.

rekensom rugzak nachtzoen poedersuiker hooizolder

appelsap zeezout spoorzoeken kippensoep loodzwaar

Maak de woorden af met f, v, s of z.
Schrijf ze op.

Die kist staat op ...older. 

Als toetje kregen we ...la. 

Ik doe ...out op mijn eitje. 

Zij werkt in een ...abriek. 

De ...les op de tafel is leeg. 

Ik moet nog één ...om maken. 

Ik was al ...roeg op school. 

Limburg ligt in het ...uiden. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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