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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: surfen – zout – servet – zaag.

zaag servet surfen zout 

Weet je het nog?
Begint een woord met een s of met een z?
Dat kun je vaak moeilijk horen.
Onthoud die woorden.
Lees kaart W7 en kaart W8 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaarten.
Kun je van deze taak nog andere woorden met s~ en z~ onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
zakken – sappig – sokken – zusje – zelf – salto – zoete – sommen – sjouwen – surfplank – 
zenuwen – samen – zagen – zilver – super – zware

s~ z~

sappig 

salto 

sjouwen 

samen 

sokken 

sommen 

surfplank 

super 

zakken 

zelf 

zenuwen 

zilver 

zusje 

zoete 

zagen 

zware 
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met s~ en met z~.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Terugkijken

Aan de slag

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met s~ blauw. Kleur de stukjes met z~ groen.

suikerpot kettingzaag wagenziek supermarkt houtsoort

zeepsop zoutkorrel zilvervloot samenwerken zomeravond

soepkommen spoorzoeken rekensom vruchtensap zuurstof

Schrijf achter ieder woord een rijmwoord met s~ of z~.
De rijmwoorden kun je ook vinden op de uitlegkaarten W7 en W8.
Kijk bij de woorden van de week A en B.

dromer – zomer koepel – soepel smurfen – surfen 

grappig – sappig strand – zand vraag – zaag 

troon – zoon wimpel – simpel kleuren – zeuren 

beker – zeker vacht – zacht woord – soort 

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord steeds fout.
Kruis die zin aan.
Q De armband is gemaakt van silver. Q Een olifant is een heel zwaar dier.
Q Het zit allemaal heel simpel in elkaar. Q Na zijn ziekte voelde hij zich zwak.
Q Mijn ouders zitten beneden op de bank. Q Het lelijke eendje werd een swaan.

Q Maar we beginnen met een bord zoep. Q In zee waren mensen aan het zurfen.
Q Nu moet ik die andere schoen zoeken. Q Hoe laat gaat de supermarkt dicht?
Q In zoete dingen zit meestal veel suiker. Q Melk kan bederven en wordt dan zuur.

Maak de woorden af met s of z. Schrijf ze op.

De buurman is in de tuin bezig met het ...agen van zijn hout. zagen 

Misschien gaan we volgend jaar in de ...omer verhuizen. zomer 

Daar hebben we een zwaarder ...oort papier voor nodig. soort 

Deze ring is van goud en deze oorbellen zijn van ...ilver. zilver 

Het leek een moeilijke opdracht, maar eigenlijk was hij ...impel. simpel 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

servet zomeravond supermarkt 
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