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In deze woorden hoor je /ee/.
Kleur de letters die als /ee/ klinken.
Kleur in ieder woord één of twee letters.

 
regen slee zeeschip egel veter

Weet je het nog?
Hoor je /ee/ aan het eind van een klankgroep?
Dan schrijf je meestal e.
Hoor je /ee/ aan het eind van een woord?
Dan schrijf je ee.
Maak je andere woorden met zee~, twee~, mee~, …?
Dan blijft de ee staan: zeeschip, tweede, sleetje.
Staat aan het eind van een klankgroep één e?
Die klinkt soms als /ee/, soms als /u/ (stomme e).
Lees kaart R6 en kaart R7 nog eens.

Wat hoor je aan het eind van de eerste klankgroep?
Hoor je /ee/ of /u/ (stomme e)?
Schrijf deze woorden in het goede vak.
tegel – gewoon – zweven – beter – terecht – bericht – gele – kleding – gedrag – getallen – 
levend – beleefd – strepen – beneden – meloen – meter

eerste e klinkt als /ee/ eerste e klinkt als /u/

tegel 

beter 

kleding 

strepen 

zweven 

gele 

levend 

meter 

gewoon 

bericht 

getallen 

beneden 

terecht 

gedrag 

beleefd 

meloen 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met een klankgroep op /ee/.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Eindigt het eerste stukje op ~ee?
Kleur dat stukje dan blauw.

tekenfilm zeehond bezemsteel stekelvarken tweeduizend

theekopje regenjas regelwoord meebrengen rekenschrift

Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Hoor je /ee/ aan het eind van een klankgroep? Dan schrijf je altijd e.
Q Eindigt een woord op ~ee? In een samenstelling veranderen de letters ee in e.
Q Eindigt een woord op ~ee? In een samenstelling blijven de letters ee staan.

In welke zes woorden klinken de letters be als /bee/?
Zet daar een kring om.

bedoelen beter bezem beneden betalen benen

beven bestellen begrijpen beker bezoek bedelaar

In welke vier woorden klinken de letters ge als /gee/?
Zet daar een kring om.

gevoel geven geweest vergeten genoeg geluk

gezegd gevaar gele gevecht uitgever gebak

Maak de woorden af met e of ee.
Schrijf ze op.

En toen kreeg ik opeens een heel goed id... ! idee 

Je moet g...woon de hoekjes met lijm insmeren. gewoon 

Willen jullie ook m...doen? Dat kan, kom erbij! meedoen 

Mijn vader is lang. Hij is bijna twee m...ter. meter 

Mijn slaapkamer is niet boven, maar b...neden. beneden 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

meloen theekopje beneden 
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