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Aan de slag

Wat ga je doen?

Je leert woorden met de klank /kt/ die als ct geschreven wordt.
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Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit: acteurs – cactus – redactie – insecten.

insecten redactie acteurs cactus 

Klankwoorden: je hoort /kt/, je schrijft ct: acteur, product, contact.
Maar er zijn ook uitzonderingen. Let goed op de woorden:
praktijk, dokter, trakteren, elektrisch.
Hoor je /ksie/ aan het eind van een woord? Dan schrijf je ctie:
actie, reactie, redactie.
Lees kaart K30 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
actief – trakteren – dokter – reactie – actie – karakter – direct – elektrisch – praktijk – 
acteur – cactus – inkt

woorden met ct woorden met kt
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen, Sylvia van Ommen
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Aan de slag

Terugkijken

Wat betekenen de woorden? Welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

architect • • wat gemaakt en klaar is redactie • • streek-taal

contract • • stekelige woestijnplant effect • • inenten

product • • schriftelijke afspraak injectie • • teksten maken

cactus • • huizen bouwen, ontwerpen dialect • • resultaat

Welke woorden van uitlegkaart K30 passen bij deze woorden?
Schrijf op.

activiteit actief reageren reactie 

respecteren respect effectief effect 

produceren product traktatie trakteren 

elektriciteit elektrisch praktisch praktijk 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Omdat we zo laat thuiskwamen, moest ik direct naar bed.
Q Omdat Ella jarig is, tracteert ze de klas op iets lekkers.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Muggen, vliegen en mieren zijn insekten, spinnen niet.
Q De meeste moderne apparaten werken op elektriciteit.

Maak de woorden af met ct of kt. Schrijf ze op.

Dit natuurlijke produ... bevat geen geur-, kleur- en smaakstoffen. product 

Ik heb hem drie mailtjes gestuurd, maar er kwam geen rea...ie. reactie 

Morgenmiddag hebben we een afspraak bij de schooldo...er. schooldokter 

Op deze manier hebben jullie die ruzie natuurlijk perfe... opgelost! perfect 

Op die plek konden ze met hun mobieltje geen conta... krijgen. contact 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

elektrisch respecteren trakteren 
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