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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt samenstellingen.

Maak de woorden bij de plaatjes af.
Schrijf het eerste deel van de samenstellingen op.

 oorpijn  kiespijn  hoofdpijn  bloedneus

Weet je het nog?
Samenstellingen zijn gemaakt van twee (of meer) woorden.
Schrijf je een samenstelling?
Schrijf dan die woorden achter elkaar.
Eindigt het eerste woordstukje op een t of een d?
Schrijf de t of de d dan ook in de samenstelling.
Lees kaart R2 en kaart R3 nog eens.

Het woord handdoek is een samenstelling.
De laatste letter van hand is hetzelfde als de eerste letter van doek.
Schrijf deze samenstellingen in het goede vak.
Let op de laatste letter van het eerste stukje en de eerste letter van het tweede stukje.
slaapplek – strijdkreet – brandblusser – loopplank – clubblad – schildknaap – hardloper – veldmuis – 
sneeuwwit – eettafel – werkkleding – handtekening

laatste letter eerste stukje is
hetzelfde

als eerste letter tweede stukje

laatste letter eerste stukje is
anders

dan eerste letter tweede stukje

slaapplek 

clubblad 

eettafel 

loopplank 

sneeuwwit 

werkkleding 

strijdkreet 

schildknaap 

veldmuis 

brandblusser 

hardloper 

handtekening 
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Aan de slag

Terugkijken

Maak goede samenstellingen.
Maak steeds drie samenstellingen met hetzelfde woord.
Kies uit: stoel – plant – fiets – glas – rol – verf – speler – huis – zand – trap.

 rol stoel toneelspeler  zand bak bromfiets 

 rol trap valsspeler  zand kasteel bakfiets 

 rol luik reservespeler  zand loper crossfiets 

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Eindigt het eerste stukje op ~t? Kleur het eerste stukje blauw.
Eindigt het eerste stukje op ~d? Kleur het eerste stukje groen.

brandschade postkoets hartoperatie woordvolgorde straatlantaarn

fluittoon bladzijde huidzalf kunstgeschiedenis landeigenaar

rustpauze tandvlees nachtmerrie zweetbandje goedkeuring

Kies één van de volgende woorden:
schoen – auto – fiets – werk – school – weer – licht – water.
Bedenk daarmee acht samenstellingen.
Iedere samenstelling bestaat uit twee woorden.
Jouw keuzewoord kan vooraan, maar ook achteraan staan.
Bijvoorbeeld:

lichtflits zonlicht lichtblauw daglicht 

stoplicht lichtstraal zwaailicht lichtgewond 

Maak deze samenstellingen af met één of twee letters.
Schrijf ze op.

r of rr? Heb je het zolde...aam ook weer dichtgedaan? zolderraam 

l of ll? Ik zit met mijn rug tegen de stoe...euning. stoelleuning 

d of dd? Bij dit spel krijgt één kind een blin...oek om. blinddoek 

t of tt? Ik hoor de hele tijd een vervelende, hoge flui...oon. fluittoon 

d of dd? We hebben ook nog een stran...wandeling gemaakt. strandwandeling 

r of rr? Je herkent mijn fiets aan de donke...ode fietstassen. donkerrode 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

loopplank kunstgeschiedenis blinddoek 
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