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Aan de slag

Uitleg

Op verkenning

Schrijf woorden bij de plaatjes. 
Kies uit: jarig – rommelig – pijnlijk – gevaarlijk.

gevaarlijk rommelig jarig pijnlijk 

Weet je het nog?
Je hoort /ug/. Je schrijft ig.
Je hoort /luk/. Je schrijft lijk.
De klemtoon, het stukje waar je met je stem op drukt, valt niet op ~ig en ~lijk.
Want je zegt: geduldig, jarig, moeilijk, duidelijk.
Daardoor klinken de i van ~ig en de ij van ~lijk als een stomme e: /u/.
Maak je woorden op ~ig en ~lijk langer?
Dan schrijf je er alleen een e achter: jarig - jarige, moeilijk - moeilijke.
Lees kaart K22 nog eens.

Maak deze woorden af met ~ig of ~lijk. 
Schrijf ze dan in het goede vak.
hand... – moei... – verschrikke... – eigen... – rust... – geduld... – duide... – eenvoud... – jar... – eer... – 
makke... – aanwez... – hope... – moed... – aard... – gevaar...

~ig ~lijk

handig 

geduldig 

jarig 

moedig 

rustig 

eenvoudig 

aanwezig 

aardig 

moeilijk 

eigenlijk 

eerlijk 

hopelijk 

verschrikkelijk 

duidelijk 

makkelijk 

gevaarlijk 
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Aan de slag

Terugkijken

Welke woorden op ~ig en ~lijk horen erbij? Schrijf op.
Let daarbij ook op lange en korte klinkers.
En: na een stomme e schrijf je geen dubbele medeklinker.

woorden op ~ig woorden op ~lijk

grap grappig 

zon zonnig 

eenvoud eenvoudig 

vuur vurig 

geluk gelukkig 

schandaal schandalig 

voordeel voordelig 

onzin onzinnig 

toeval toevallig 

gebrek gebrekkig 

vriend vriendelijk 

hart hartelijk 

smaak smakelijk 

wet wettelijk 

gemak gemakkelijk 

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord fout.
Kruis die zin aan.

Q Zoogdieren zijn warmbloedige dieren. Q De vermoedellijke dader zit nu vast.
Q We bekeken een raadselachtige film. Q We kregen tien makkelijke sommen.
Q De aanwezigge supporters juichten. Q Hij maakt een opzettelijke overtreding.

Q Het werden toch heel gezelige dagen. Q Dat is een levensgevaarlijke bocht.
Q Vind jij dat ook zo’n griezelige film? Q Dat is echt een goudeerlijkke jongen.
Q Het was een eenvoudige opdracht. Q Dat team lijkt wel onoverwinnelijk!

Maak de woorden af met ~ige, ~achtig, ~lijk, ~lijke, ~elijk of ~elijke. Schrijf ze op.

Ik heb eigen... niet zo veel zin om een puzzel te maken. eigenlijk 

Het geduld... publiek had uiteindelijk toch een mooie avond. geduldige 

En dat allemaal in één dag? Dat is absoluut onmog... ! onmogelijk 

Vlak voor de voorstelling was ik natuurlijk wel zenuw... . zenuwachtig 

Ook door het mooie weer werd het een heel feest... dag. feestelijke 

Ten slotte kreeg onze ploeg nog een moei... opdracht. moeilijke 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

verschrikkelijk raadselachtige zenuwachtig 
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