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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: zwaar – sok – zon – soep.

Weet je het nog?
Begint een woord met een s of met een z?
Dat kun je vaak moeilijk horen.
Onthoud die woorden.
Lees kaart W7 en kaart W8 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaarten.
Kun je van deze taak nog andere woorden met s~ en z~ onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
sjaal – zalm – zalf – zand – soort – soep – zwaai – soms – struik – zwak – saai –  
zelf – zweet – sloep – zacht – sap

s~ z~
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met s~ en met z~.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag

Van deze woorden is de tweede letter een medeklinker:
spoor zweer stank zweet snel zwaai sjaal zweef zwak
Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Is de tweede letter een w? Dan begint het woord met een z.
Q Is de tweede letter een w? Dan begint het woord soms met een s, soms met een z.

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met s~ blauw.
Kleur de stukjes met z~ groen.

zakdoek soepkom frietsaus zeurpiet zeepbel geldsom

mierzoet fruitsap zandweg zeemeeuw diersoort zalfpotje

Schrijf achter ieder woord een rijmwoord met s~ of z~.
De rijmwoorden kun je ook vinden op de uitlegkaarten W7 en W8.
Kijk bij de woorden van de week A en B.

doen – zoen groep – grap – elf – 

twee – fabriek – fles – ton – 

plak – krom – klok – kus – 

In één van de twee zinnen is het dikgedrukte woord steeds fout.
Kruis die zin aan.

Q In de winter draag ik vaak een dikke zjaal. Q Ik heb een grote broer en een klein zusje.
Q Deze doos met blokken is echt heel zwaar. Q Ik vond die film niet leuk, ik vond hem zaai.

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

Mijn grote ...us is al 16 jaar! 

...oms heb ik geen zin in rekenen. 

Eten we vanavond alleen ...oep? 

De kinderen rennen de ...ee in. 

Onze juf was drie dagen ...iek. 

Een ...truik is een hoge plant. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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