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Aan de slag
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Schrijf woorden bij de plaatjes.

wandelen knikkers hamer slakken 

Weet je het nog?
Heeft een woord twee (of meer) klankgroepen?
Denk dan: wat hoor je aan het eind van de klankgroep?
Een lange klinker, een korte klinker of een medeklinker?
Of hoor je een stomme e?
Lees kaart R11 en kaart R12 nog eens.

Lees de woorden. Hoe klinkt de eerste e van het woord?
Klinkt de eerste e lang, kort of is het een stomme e?
Schrijf de woorden in het goede vak.
lekker – gewoon – regels – brede – behang – beste – scheppen – streken – schepen –  
terecht – helder – benieuwd

de eerste e klinkt lang de eerste e klinkt kort de eerste e is een stomme e

regels 

brede 

streken 

schepen 

lekker 

beste 

scheppen 

helder 

gewoon 

behang 

terecht 

benieuwd 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met meer klankgroepen.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen



ANTWOORDEN -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH 2H

Terugkijken

Aan de slag
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Schrijf op. Kijk naar de voorbeelden.

een brood

een strik

een getal

een kind

twee broden 

twee strikken 

twee getallen 

twee kinderen 

ik klim

ik spreek

ik betaal

ik verstop me

wij klimmen 

wij spreken 

wij betalen 

wij verstoppen  ons

In ieder rijtje (↓) rijmen de woorden. Maak de rijmwoorden af.

snaren mappen masten passen platen

scharen grappen kasten klassen gaten 

sparen snappen gasten tassen praten 

jaren klappen kwasten krassen straten 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q In de koudste maanden houden egels een winterslaap.
Q Ons zwembad heeft een binenbad, maar ook een buitenbad.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q In de pauze gaat een groepje kinderen altijd knikkerren.
Q Wij gaan liever schommelen of op het klimrek spelen.

Maak de woorden af. Schrijf ze op.

g of gg? De grote vrachtwa...en kon de bocht bijna niet maken. vrachtwagen 

r of rr? We hebben meel, melk en ook twee eie...en nodig. eieren 

l of ll? Ruim je kamer op, want die is nu erg romme...ig. rommelig 

n of nn? Mijn vriendi...en heten Latifa, Hester, Bo en Aischa. vriendinnen 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

benieuwd getallen schommelen 
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