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Op verkenning

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en ij.
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Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.

   

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Let op woorden met ~erij.
Dat is een vast stukje, dat je altijd met een ij schrijft:
boerderij, bakkerij, slagerij, schilderij, batterij, visserij.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaarten.
Kun je van deze taak nog andere woorden met ei en ij onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
paleis – gewei – terwijl – lakei – bewijs – woestijn – voorbij – allebei – terrein – batterij –  
cijfer – bereiken – veilig – twijfelen – karwei – schilderij

woorden met ei woorden met ij
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illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Aan de slag

Terugkijken
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Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ei groen.
Kleur de stukjes met ij blauw.

boerderijdier geitenkaas vastgrijpen rijbewijs

elandgewei zandwoestijn batterijoplader spoedkarwei

doorsnijden geheimschrift wegdrijven schoolreisjes

parkeerterrein ijzerdraad bosaardbei brandveilig

Maak de rijmwoorden af.

snijden r pijn woest pleintje tr

ijzer k lijm geh reis pr

grijs pal reisje m eiland w

geinig w eik gel fijner kl

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

paleis • • zeer droog gebied gewei • • niet zeker weten

dijk • • nodig om auto te rijden lakei • • hoorns van een hert

woestijn • • hier woont de koning twijfelen • • werk, klus

rijbewijs • • houdt het water tegen karwei • • bediende in een paleis

Maak de woorden af met ei of ij.
Schrijf ze op.

Deze bon is het bew...s dat u deze televisie hier betaald heeft.

Veel toeristen bezoeken ’s zomers de ...landen in de Waddenzee. 

Moet je die batter... dan niet iedere dag opladen? 

Het scheelde w...nig of er was een ongeluk gebeurd. 

De reizigers waren ook een stuk door de woest...n getrokken. 

Ik heb een gr...ze fiets met een rood zadel en gele tassen.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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