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Schrijf woorden bij de plaatjes.
In ieder woord staan de letters cht.

               

ge zij 

Weet je het nog?
Komt na de klank /g/ een t?
Dan schrijft je meestal cht.
Onthoud: hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je cht:
nacht, recht, gezicht, vocht, lucht.  
Maar je schrijft hij ligt, hij legt en hij zegt met gt.
Hoor je /gt/ na een lange klinker of een tweetekenklank, dan schrijf je meestal gt:
hij vraagt, hij weegt, hij droogt, hij krijgt, hij buigt, hij vliegt.
Lees kaart K14 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
rechter – plechtig – doorzichtig – regelrecht – nachtegaal – prachtig – bochtig – achterom – 
gezichten – vochtig – vluchteling – tachtig

~chtig ~cht~
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met cht en gt.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met cht blauw.
Kleur de stukjes met ch groen.

nachtzoen bosvrucht pechvogel achtbaan kachelpijp

toejuichen wachtwoord dichtknopen weerbericht lachspiegel

vluchtheuvel uitlachen luchtballon houtkachel regelrecht

Schrijf achter ieder woord een rijmwoord met g of ch.

hij zegt echt tocht b krachtig pr

zacht n recht hij l echte r

dicht hij l machtig t vlecht hij z

achter z zucht l acht w

Hoe spel je de dikgedrukte woorden? Waarom?
Drie hele regels (→) kloppen. Kruis aan.

Q niet krom, maar recht Want: Hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je cht.
Q niet krom, maar regt Want: Hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je gt.

Q Hij zecht niets meer. Want: Hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je cht.
Q Hij zegt niets meer. Want: Hij ligt, hij legt en hij zegt schrijf je met gt.

Q Hij doet het licht aan. Want: Hoor je /gt/ na een korte klinker, dan schrijf je cht.
Q Hij doet het ligt aan. Want: Hij ligt, hij legt en hij zegt schrijf je met gt.     

Maak de woorden af met g of ch. Schrijf ze op.

Mijn vader ze...t dat hij vroeger beroemd is geweest. hij 

Je moet dat drukke kruispunt voorzi...tig oversteken. 

We moeten hier niet links, niet rechts, maar re...tdoor. 

De juf las een sprookje voor over een na...tegaal. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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