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Schrijf woorden met ng en nk bij de plaatjes.

           
springen ringen winkel drinken 

Weet je het nog?
Je hoort /ng/. Je schrijft ook ng.
Je hoort /ngk/. Je schrijft nk.
Hoor je /ng/ of /ngk/ in een woord met meer klankgroepen?
Dan schrijf je gewoon ng of nk.
Lees kaart K16 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
dwingen – medeklinker – wenkbrauw – slingeren – jongleren – sprinkhaan – hengst – 
linkerpink – kronkelen – hongerig – inkt – ringslang

ng nk

dwingen 

jongleren 

hongerig 

slingeren 

hengst 

ringslang 

medeklinker 

sprinkhaan 

kronkelen 

wenkbrauw 

linkerpink 

inkt 

1

2

u

3

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met ng en nk.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met nk groen. Kleur de stukjes met ng blauw.

drinkwater piepjong vulpeninkt hengelsport visvangst

achterbank zangvogel klankkast slingeraap frisdrank

soepstengel hinkelbaan winkelstraat operazanger duikplank

Maak de rijtjes af. Kijk naar de voorbeelden.

jong - jonger - jongst flink - flinker - flinkst

lang - langer - angst eng - enger - engst 

streng - strenger - strengst slank - slanker - slankst 

Veel woorden op ~ing zijn afgeleid van andere woorden.
Wat past bij elkaar? Trek lijnen.

verrassen • • bedoeling staken • • woning

stemmen • • bestelling openen • • bestelling

bedoelen • • stemming bestellen • • staking

bestellen • • verrassing wonen • • opening

Maak de woorden af met ng of nk.
Schrijf ze op.

Voor dat probleem moeten we een oplossi... bedenken. oplossing 

De boot is nu al vol! Als jij er nog bij komt, zal hij zi...en! zinken 

Er hangen sli...ers in de klas, want onze juf is jarig. slingers 

Bij dat kruispunt moet je niet naar rechts, maar naar li...s. links 

Je hebt me geholpen. Daar wil ik je nog voor beda...en. bedanken 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

vulpeninkt slankst oplossing 
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