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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met sch~ en schr~.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: schroef – schil – schrik – schriften.

ik 

Weet je het nog?
Hoor je na /s/ een /g/?
Dan schrijf je sch.
Hoor je /schr/ of /sr/?
Dan schrijf je schr.
Lees kaart K2 en kaart K13 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
ik schrijf – ik schiet – ik schrik – schriftje – ik schop – schraal – schommel – schatkist – 
schroeven – schoenen – schilder – schram

sch~ schr~
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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 sch~ groen.
Kleur de stukjes met schr~ blauw.

schrijfmachine boomschors schuimrubber schroefdraad

schrikkeljaar schreeuwlelijk tennisschoen rekenschrift

Welk woord past in de zin?
Zet daar een kring om.

Je moet die letters netjes op papier ... . schijven / schrijven

Pas op met die lamp! Je kunt een ... krijgen. schok / schrok

Een ... is een plat, rond ding. schijf / schrijf

Ik ... van een harde knal in de keuken. schok / schrok

Drie woorden horen steeds bij elkaar.
Een stukje van die woorden is (bijna) hetzelfde.
Geef die woorden dezelfde kleur. Gebruik vier kleuren.

schroefjes schoner schriftelijk zeeschepen

schriftjes zeilschip beeldschoon schroevendraaier 

scheepvaart  schroefdraad  handschrift schoonmaker

Maak de woorden af met sch of schr. Schrijf ze op.

We gaan lekker eten. Pas op, de oven...otel is nog heet! 

Ik viel gisteren met mijn fiets. Maar ik had alleen ...ammen. 

Rekenen, taal en lezen zijn ...oolvakken. 

Achter de boekenkast zag ik een rode hand...oen liggen.  

Je moet hier je naam en je telefoonnummer op...ijven. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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