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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je leert klankwoorden met /zj/ die als g geschreven wordt.
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In drie woorden hoor je /zj/, in één woord hoor je /s/.
Kleur de woorden met de klank /zj/.

Klankwoorden: je hoort /zj/, je schrijft g.
De klank /zj/ hoor je vooral in woorden die uit het Frans komen:
bagage, garage, etage, horloge.
Lees verder op kaart K28.

In het woord gebouw klinkt het stukje ge als /gu/. 
In het woord bagage klinkt het stukje ge als /zju/.
Schrijf deze woorden in het goede vak.
aangekleed – burgemeester – massage – asperge – lekkage – doelgericht – mogelijk– etalage –  
slipgevaar – ongezellig – rage – genie
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Aan de slag

Terugkijken

Bij sommige werkwoorden horen woorden op ~age.
Welke woorden op ~age horen bij deze werkwoorden?
Kijk naar het voorbeeld.

tatoeëren tatoeage  lekken lekkage  masseren massage 

camoufleren camouflage  slijten slijtage  etaleren etalage 

Maak goede samenstellingen.
Bij de twee samenstellingen past steeds hetzelfde stukje.
Kies uit deze stukjes: bagage – massage – garage – horloge – etage – asperge.

parkeergarage 

brandweergarage 

 horloge bandje

 horloge maker

zolderetage 

bovenetage 

 asperge soep

 asperge schotel

sportmassage 

spiermassage 

 bagage rek

 bagage drager

Veel woorden met de klank /zj/ komen uit de Franse taal.
Sommige van die woorden zijn gewone Nederlandse woorden geworden.
Weet je wat ze betekenen? Welke woorden passen erbij? Trek lijnen.

stage • • vliegtuig centrifuge • • superknap

manege • • knikkeren etalage • • slaapzak

rage • • opleiding genie • • natte kleren

passagier • • paarden logeren • • winkel

In alle woorden hoor je /zj/.
Maak de woorden af. Schrijf ze op.

Onze buren hebben in de badkamer last van lekka...e. lekkage 

Een volwassen ...iraf kan vijf meter hoog worden. giraf 

We hebben onze baga...e in een kluis opgeborgen. bagage 

Mozart was een muzikale alleskunner, hij was een ...enie. genie 

Witte asper...es groeien onder de grond, groene asper...es niet. asperges  asperges 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

genie etalage asperges 
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