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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en met ij.
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Kleur de woorden met ei rood en de woorden met ij blauw.

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
partij – reiger – activiteit – voorbij – vleespastei – afscheid – knijpen – bijten – schilderij –  
opleiding – allerlei – ijzer

ei ij

reiger 

vleespastei 

opleiding  

activiteit 

afscheid 

allerlei 

partij 

knijpen 

schilderij 

voorbij 

bijten 

ijzer 

Je weet: mei van maanden: ei; mij van mensen: ij.
In één regel zijn alle woorden goed. Kruis die regel aan.

Q meikever mijregen meimaand mijzelf meidoorn

Q meimaand meidoorn mijzelf meikever meiregen

Q meidoorn meizelf mijregen meikever meimaand
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Aan de slag

Terugkijken

H

Maak goede samenstellingen.
Bij de drie samenstellingen past steeds hetzelfde stukje.
Kies uit deze stukjes: lijm – wedstrijd – meisje – geheim – paleis – tijd – vijver – eind.

 tijd schrift 

 tijd stip

 tijd perk

judowedstrijd 

kleurwedstrijd 

hockeywedstijd 

 geheim taal

 geheim houden

 geheim schrift

 eind punt

 eind sprint

 eind uitslag

Deze woorden eindigen op de vaste stukjes ~lijk, ~elijk, ~heid, ~loos, ~ig en ~erig.
Het eerste stuk van ieder woord is een woord met ei of ij.
Zet een kring om dat woord.

feitelijk gelijkheid pijnloos tijdelijk vrijheid

eigenlijk blijheid eindelijk wijsheid pijnlijk

veiligheid rijping ijdelheid ijverig slijmerig

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

In de v...ver in het park zwemmen eenden en zwanen. vijver 

De zon heeft de laatste dagen maar w...nig geschenen. weinig 

In het midden van het plein staat een grote font...n. fontein 

Op zijn trouwdag droeg mijn broer een gr...s pak. grijs 

Mijn broer volgt een opl...ding om leraar te worden. opleiding 

Ik reed gisteren met mijn fiets b...na tegen een boom. bijna 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

vleespastei 

opleiding

hockeywedstrijd
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