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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: gevaarlijk – vrolijk – moeilijk – heerlijk.

moeilijk vrolijk heerlijk gevaarlijk 

Je hoort /luk/ aan het eind van een woord.
Je schrijft lijk: eerlijk, lelijk, vriendelijk.
De klemtoon valt niet op het stukje ~lijk.
Anders gezegd: je drukt niet met je stem op het stukje ~lijk.
Want je zegt: vrolijk, heerlijk, vriendelijk, natuurlijk.
Maak je een woord op ~lijk langer?
Dan komt er alleen een e bij:
vrolijk - vrolijke, eerlijk - eerlijke, makkelijk - makkelijke.
Lees verder op kaart K19.

Schrijf alleen de woorden op ~lijk en ~elijk in het goede vak.
vriend - vriendelijk eer - eerlijk natuur - natuurlijk hart - hartelijk
feest - feestelijk gevaar - gevaarlijk hinder - hinderlijk werk - werkelijk
pijn - pijnlijk tijd - tijdelijk vrouw - vrouwelijk schade - schadelijk

achter het eerste woord komt
~lijk

achter het eerste woord komt
~elijk

eerlijk 

gevaarlijk 

pijnlijk 

natuurlijk 

hinderlijk 

schadelijk 

vriendelijk 

feestelijk 

tijdelijk 

hartelijk 

werkelijk 

vrouwelijk 
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Wat ga je doen?

Je leert klankwoorden op ~lijk en ~lijke.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Terugkijken

Aan de slag

Maak woorden op ~lijke of ~elijke van deze woorden. Schrijf op.

hart - de hartelijke  groeten feest - een feestelijke  verjaardag

pijn - een pijnlijke  val gevaar - het gevaarlijke  kruispunt

vriend - de vriendelijke  mensen smaak - een smakelijke  maaltijd

Zoek tegenstellingen.
Niet mooi, maar ...; niet moeilijk, maar ... . Trek lijnen.

mooi • • makkelijk voor altijd • • opzettelijk

moeilijk • • vrolijk per ongeluk • • dadelijk

veilig • • lelijk mannelijk • • tijdelijk

verdrietig • • gevaarlijk nu nog niet • • vrouwelijk

Waar ligt de klemtoon? Op welk stukje druk je met je stem?
Zet daar een kring om.

heerlijk eindelijk mislukken natuurlijk pijnlijk vriendelijk lelijk

vrolijk dadelijk makkelijk geluk zorgelijk eigenlijk hopelijk

Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Valt de klemtoon op het stukje /luk/? Dan schrijf je soms luk, soms lijk.
Q Valt de klemtoon op het stukje /luk/? Dan schrijf je niet lijk, maar luk.

Maak de woorden af met lijk, lijke, elijk of elijke. Schrijf ze op.

Nóg sneller fietsen? Volgens mij is dat echt onmog... . onmogelijk 

In dat restaurant hebben we een keer heer... gegeten. heerlijk 

Na die val had ik nog wekenlang last van een pijn... knie. pijnlijke 

Waarom ben je eigen... niet meteen naar huis gegaan? eigenlijk 

Toen las de juf het sprookje over het le... eendje voor. lelijke 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

eigenlijk opzettelijk onmogelijk 
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