
naam:

datum: -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH 1H

b
Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

  © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 5 W1-W2

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Twee woorden schrijf je met ei, twee woorden schrijf je met ij.

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
lijmen – geheim – terrein – ijverig – vijver – voorbij – eikel – bijna – aardbei – breien – ijzer – 
eiland – afscheid – gordijn – spijt – allebei

ei ij
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en ij.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Maak goede samenstellingen.
Maak steeds drie samenstellingen met hetzelfde woord.
Kies uit: ijs – pijn – zeil – brei – klei – reis – trein – prijs – klein.

heen troost werk hoofd

vlieg hoofd naald buik

wereld toegangs wol kies

Vul in ieder rijtje (↓) de rijmwoorden aan.

snijden vrij het ijs de trein de eik

glijden de kl de r het pl ik k

twee m bl de pr de p r

de t ik z het pal kl de d

Hoe spel je de dikgedrukte woorden? Waarom?
Drie hele regels (→) kloppen. Kruis aan.

Q Maar toen zei mijn moeder dat het toch niet mocht. Want: zei van zeggen: ei.
Q Ze zij niet waarom ze dat toch gedaan had. Want: zij van mensen: ij.

Q En daar zagen wei paarden, schapen en koeien lopen. Want: wei van koeien: ei.
Q Waarom mogen jullie altijd eerst kiezen en wij nooit? Want: wij van mensen: ij.
 
Q Toen ik jarig was, stuurde mijn oma mei een kaart. Want: mei van maanden: ei.
Q Dat had je net zo goed aan mij kunnen vragen! Want: mij van mensen: ij.

Maak de woorden af met ei of ij. Schrijf ze op.

Ze varen in een bootje naar het onbewoonde ...land. 

In de tuin hebben ze een v...ver waarin vissen zwemmen. 

De scheidsrechter fluit voor het ...nde van de wedstrijd. 

Met je kiezen kun je kauwen, met je tanden kun je b...ten. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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