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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: kippen – schillen – vlaggen – scheppen.

Regelwoorden: woorden met een dubbele medeklinker.
Veel woorden hebben twee of drie klankgroepen.
Hoor je een korte klinker aan het eind van de klankgroep?
Dan schrijf je daarna twee medeklinkers.
Lees verder op kaart R9.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
bommen – bomen – molen – mollen – knopen – knoppen – botten – boten – grotten –  
grote – boven – boffen

o klinkt kort o klinkt lang
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Wat ga je doen?

Je leert regelwoorden met een dubbele medeklinker.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Lees deze woorden hardop.
In welke woorden klinkt de a kort?
Zet daar een kring om.

kasten lappen praten harder scharen kwallen

sparen langer mannen masker stappen kwamen

snappen mager halve stralen landen wakker

Schrijf rijmwoorden op.
De woorden rijmen op:

klassen wennen mikken hommel lukken

jassen r pr sch dr

kr p sl tr pl

t k schr r b

Lees deze woorden hardop.
In ieder woord klinkt één e als de /e/ van bel.
Zet daar een kring om.

bestellen lekkere vertellen stemmetje verwennen

belletjes vertrekken bekennen lettertjes bedekken

Schrijf de goede woorden op.

Maak de woorden af met k of kk.

Ze haalt broodjes bij de ba...er. 

Ik lees graag di...e boeken. 

Ik moet nog één som ma...en. 

De we...er gaat. Het is 7 uur! 

Maak de woorden af met p of pp.

Wil je daar nú mee sto...en! 

Soep eet je met een le...el. 

We kni...en de plaatjes uit. 

Ligt hij nog steeds te sla...en? 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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