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Eindigt een klankgroep op een lange klinker?
Dan schrijf je één klinker en daarna één medeklinker.
Die spellingregel past bij één van de plaatjes.
Zet een kring om dat plaatje.

 

Weet je het nog?
Hak een woord eerst in klanken.
Hebben alle klanken vaste letters?
Dan is het een klankwoord.
Ook bij weetwoorden hak je klanken.
Maar bij één of twee klanken moet je goed nadenken.
Bijvoorbeeld: schrijf je ei of ij, schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen, dat moet je onthouden.
Bij sommige woorden moet je een regel toepassen.
Bijvoorbeeld: Eindigt een woord op de klank /t/? Maak het woord dan langer.
Dat zijn regelwoorden.

Is het woord een klankwoord, een regelwoord of een weetwoord?
Schrijf deze woorden in het goede vak.
gordijn – strand – bord – straks – augurk – trouwens – klank – scheur – goed –  
zwaard – groen – karwei

klankwoord regelwoord weetwoord
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Wat ga je doen?

Je herhaalt wat klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden zijn. 

illustraties: Fleur van der Weel, Elly Hees
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Bij ieder plaatje hoort een woord.
Is het woord een klankwoord (K)? Is het woord een regelwoord (R)?
Of is het woord een weetwoord (W)? Kruis aan.

                                            
Q K
Q R:  of 
Q W: ou    of au   

Q K
Q R:  of 
Q W:  of 

Q K
Q R:  of 
Q W:     of    

Q K
Q R:  of 
Q W:  of 

Kijk naar de regelwoorden en de weetwoorden.
Waar moet je bij die woorden tussen kiezen?
Vul in: d of t, ij of ei, ou of au.
Kijk naar het voorbeeld.

Welk stukje klopt? Kruis aan.
Q  Hoor je aan het eind van een woord de 

klank /t/? 
Die klank kun je op twee manieren 
schrijven, met een t of met een d. 
Je moet onthouden welke woorden je met 
een d schrijft. 
Daarom horen woorden op ~t of op ~d bij 
de regelwoorden.

Q  Niet bij alle klanken horen vaste letters.
De klank /ij/ kun je op twee manieren 
schrijven. 
Je moet onthouden welke woorden je met 
ei en met ij schrijft. 
Daarom horen woorden met ei en woorden 
met ij bij de weetwoorden.

Maak de woorden af met a, o, au of ou.
Schrijf ze op.

Ze gaan die oude huizen sl...pen. 

Doe toch niet zo fl...w! 

Ik slaap in mijn eigen k...mer. 

Ik maak het t...w stevig vast. 

Je weet toch: ik hou van j...! 

Wil jij deze tas even dr...gen? 

Ik ben in ...gustus jarig. 

Ik smelt de b...ter in de pan. 

Kleur de regelwoorden oranje en de weetwoorden blauw.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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