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Aan de slag

Op verkenning

Uitleg

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: juichen – vragen – toch – acht – hij lacht – hij ligt – vlecht – hij weegt.

vlecht hij ligt juichen acht 

Weet je het nog?
Hoor je /gt/ na een korte klinker?
Dan schrijf je cht, ook als het een persoonsvorm is: nacht, recht, gezicht;
hij wacht, hij richt, hij kucht.
Maar bij liggen, leggen en zeggen schrijf je gt: hij ligt, hij legt, hij zegt.

Hoor je /gt/ na een lange klinker of een tweetekenklank?
Dan is het meestal de hij-vorm van een werkwoord op ~gen:
Na de g schrijf je in de hij-vorm een t: hij vraagt, hij weegt, hij buigt, hij krijgt.

Hoor je na de klank /g/ geen /t/?
Dan schrijf je meestal g, soms ch.
Onthoud de woorden met ch.
Lees kaart K14 en kaart W9 nog eens.
Onthoud de woorden van uitlegkaart W9.
Kun je van deze taak nog andere woorden met g en ch onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
echo – dochter – vechten – lachen – toch – uitzicht – lichaam – aanrecht – jochie –  
nagerecht – juichen – bericht

~cht~ ~ch~

dochter 

uitzicht 

nagerecht 

vechten 

aanrecht 

bericht 

echo 

toch 

jochie 

lachen 

lichaam 

juichen 
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen

K14-W9

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met ch, cht en gt. c
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Aan de slag

Terugkijken

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met cht blauw. Kleur de stukjes met ch groen.

daglicht lachfilm echoput wachtwoord rechtdoor

vrachtauto puzzeltocht kachelpijp pechvogel achttien

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

juichen • • terugkaatsend geluid jochie • • een beetje hoesten

uitzicht • • deftig woord voor ‘toetje’ aanrecht • • jongetje

echo • • blij schreeuwen kuchen • • wat je moet doen

nagerecht • • wat je van de omgeving ziet verplicht • • werkblad in de keuken

Schrijf van deze woorden de verkleinwoorden op.

licht

tocht

lichtje 

tochtje             

gracht

lucht

grachtje 

luchtje 

vrucht

nicht

vruchtje 

nichtje 

Maak de woorden af met ch, cht, g of gt.
Schrijf ze op.

Als je in die grot je naam roept, hoor je de e...o van je stem. echo 

De juf vraa... waarom zo veel kinderen moeten lachen. zij vraagt 

Vandaag schijnt de zon, maar morgen wordt het sle... weer. slecht 

Toen we hoorden dat we gewonnen hadden, gingen we jui...en. juichen 

Onze buurvrouw is vorige week ta...ig jaar geworden. tachtig 

Muggen, wespen en vlie...en zijn insecten, maar spinnen niet. vliegen 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

nagerecht achttien vruchtje 
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