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Aan de slag

Op verkenning

Uitleg

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: applaus – klauw – touw – kabouter.

kabouter applaus klauw touw 

Weet je het nog?
Schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W3 en kaart W4 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaarten.
Kun je van deze taak nog andere woorden met ou of au onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
vrouwelijk – vrachtauto – applaus – springtouw – nauwkeurig – trouwdag – vouwblaadje – pauze –  
flauw – verkouden – augurken – vertrouwen – houthakker – kabeljauw – snauwen – bouwvakker

ou au

vrouwelijk 

trouwdag 

verkouden 

houthakker 

springtouw 

vouwblaadje 

vertrouwen 

bouwvakker 

vrachtauto 

nauwkeurig 

flauw 

kabeljauw 

applaus 

pauze 

augurken 

snauwen 

Zeven woorden hieronder hebben te maken met het woord bouwen.
Eén woord niet. Zet een kring om dat woord.

gebouw bouwvakker nieuwbouw verbouwing

woningbouw strijkbout bouwdoos schoolgebouw
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ou en au.
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Aan de slag

Terugkijken

Maak steeds drie woorden onder elkaar af door hetzelfde woord in te vullen.
Kies uit: zout – vrouw – rauw – trouw – pauze – touw – auto – koud – nauw – bouw.

ijskoud 

verkoud       en 

 koud   waterkraan

buurvrouw 

 vrouw   elijk

jonkvrouw 

        trouw   jurk

vertrouw       en

 trouw   ens

 nauw    keurig

benauw       d

 nauw  elijks

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

nauwkeurig • • Mijn neef werkt in de bouw. lauw • • niet in de steek laten

vertrouwen • • kort, onaardig, boos praten rauw • • niet warm, niet koud

bouwvakker • • netjes, met aandacht trouw • • (te) strak, (te) klein

snauwen • • Ik weet dat je eerlijk bent. nauw • • niet gekookt

Maak de rijmwoorden af.
Let op: schrijf bij een woord op ~en ook een rijmwoord op ~en.
Schrijf bij een woord op ~e een rijmwoord op ~e.

zout - g oud bouwen - kl auwen houden - verk ouden 

nauw - bl auw vouwen - k auwen stouter - kab outer 

rauw - tr ouw rauwe - fl auwe ouder - sch ouder 

oud - f out sjouwen - vr ouwen snauwen - vertr ouwen 

Maak de woorden af met ou of au.
Schrijf ze op.

Het was zó warm en druk in de zaal, dat ik het ben...wd kreeg. benauwd 

Ik wil die cd niet kopen. Tr...wens, ik heb er ook geen geld voor. trouwens 

In de tuin van onze buren staat een kab...ter met een rode muts. kabouter 

Na het toneelstuk kregen de kinderen een groot appl...s. applaus 

Ik zal het echt aan niemand vertellen, je kunt me vertr...wen. vertrouwen 

Zondag komt mijn oom. Die maakt de hele tijd fl...we grapjes. flauwe 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

nauwkeurig benauwd kabouter 
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