
c

blad
van 2HHHHHH 1H

Op verkenning

Aan de slag

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 6

Uitleg

ANTWOORDEN

-S
pe

lling-

 in beel
d

extra

Schrijf woorden met ng en nk bij de plaatjes.
Kies uit:  schenken – ringen – drinken – springen.

drinken springen schenken ringen 

Weet je het nog?
Je hoort /ng/, je schrijft ook ng: bang
Je hoort /ngk/, je schrijft nk: bank
Hoor je ng of nk in een woord met meer klankgroepen?
Schrijf dan gewoon ng of nk.

Sommige woorden op ~ing hebben een verkleinwoord op ~inkje: haring - harinkje.
Drukt je stem op het stukje ~ing als je het woord uitspreekt?
Dan eindigt het verkleinwoord op ~ingetje: ding - dingetje.
Lees kaart K16 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
bedanken – behang – zwanger – sprinkhaan – hinkelen – omsingelen – medeklinker – kringetje – angstig – 
inschenken – opdrinken – jonkvrouw – lievelingsboek – bedwingen – kronkelen – zangeres
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen

K16

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met ng en nk.
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Terugkijken
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ng groen.
Kleur de stukjes met nk blauw.

donkerblauw hengelsport schoenwinkel operazanger buurjongen

hoogspringen frisdranken klankwoorden piepjong ringband

hinkelbaan denkbeeld angstschreeuw inktvis gifslang

Maak steeds met één woord drie samenstellingen.
Kies uit de volgende woorden: ring – zang – slang – spring – dank – bank – klank – drink.
Schrijf op.  

  water   vogel   touw  zit

drink  beker zang  koor spring  plank  spaar bank 

  bak    stem   levend  zand

Schrijf van deze woorden het verkleinwoord op.

ring ringetje woning woninkje 

pudding puddinkje ding dingetje 

ketting kettinkje kring kringetje 

Maak de woorden af met ng of nk.
Schrijf ze op.

Zaterdag moeten we een bela...rijke wedstrijd spelen. belangrijke 

Met een zwemdiploma heb je minder kans om te verdri...en. verdrinken 

Veel mensen gaan in de zomervakantie naar Fra...rijk. Frankrijk 

Het bruidspaar kreeg bloemen en veel gesche...en. geschenken 

Dit grote gebouw heeft verschillende inga...en. ingangen 

Bij de bibliotheek wil ik deze boeken nog drie weken verle...en. verlengen 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

angstschreeuw puddinkje geschenken 
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