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Schrijf woorden met eeuw, ieuw en uw bij de plaatjes.
Kies uit: ik schreeuw – leeuw – meeuw – sneeuwpop – nieuw – nieuws – ik duw – ruw.

Weet je het nog?
Klankwoorden: je hoort /eew/, je schrijft eeuw.
Je hoort /iew/, je schrijft ieuw.
Je hoort /uuw/, je schrijft uw.
Maak je woorden op ~eeuw, ~ieuw of ~uw langer?
Dan blijven de letters eeuw, ieuw of uw staan:
een leeuw - twee leeuwen; nieuw - nog nieuwer; ik duw - wij duwen.
Lees kaart K17 nog eens.
Lees eventueel ook kaart K20.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
nieuwer – zenuwen – eeuwen – afschuwelijk – kieuwen – schreeuw – schaduw – leeuwin – 
nieuwsgierig – geeuwen – uw – opnieuw – leeuwentemmer – benieuwd – waarschuwen

woorden met eeuw woorden met ieuw woorden met uw
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met eeuw, ieuw en uw.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met eeuw blauw.
Kleur de stukjes met ieuw groen.
Kleur de stukjes met uw rood.

nieuwsbericht zeeleeuw schaduwplek angstschreeuw

eeuwenoud wegduwen nieuwsgierig zwaluwnest

gloednieuw sneeuwvlok zenuwtrek zilvermeeuw

Wat past bij elkaar? Of: waar heeft het mee te maken? Trek lijnen.

sluw • • bang voor mensen afschuw • • gapen

ruw • • zenuwachtig spreeuw • • afschuwelijk

schuw • • slim, maar ook gemeen geeuwen • • honderd jaar

zenuw • • niet glad eeuw • • soort vogel

Maak de woorden langer met ~en of ~er. Schrijf op.

een meeuw  - twee meeuwen ruw  - nog 

een schaduw  - twee nieuw  - nog 

ik duw  - wij sluw  - nog 

ik schreeuw  - wij schuw  - nog 

Maak de woorden af met eeuw, ieuw of uw. Schrijf ze op.

Wat gaan we vanmiddag bij gym doen? Ik ben n...sgierig!

Nee hoor, dat is niet ... balpen, dat is echt mijn balpen!

In de buurt van de zee zie je altijd veel m...en vliegen.

Een vrouwtjestijger is een tijgerin, een vrouwtjesleeuw een l...in.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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