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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden op ~atie, ~itie en ~tie.
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Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit politie – advertentie – reparatie.

advertentie reparatie politie

Klankwoorden: woorden op ~atie, ~itie en ~tie.
Klinkt de laatste klankgroep van een woord als /tsie/?
Dan schrijf je tie: prestatie, politie, vakantie.
De stukjes ~atie en ~itie zijn vaste stukjes.
Woorden op ~itie: je hoort twee keer /ie/.
De eerste klank /ie/ schrijf je als i, de tweede als ie.
Lees verder op kaart K25.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
garantie – informatie – redactie – injectie – politie – notitie – operatie – combinatie – conditie –  
vakantie – traditie – traktatie

woorden op ~atie woorden op ~itie woorden op ~tie

informatie 

operatie 

combinatie 

traktatie 

politie 

notitie 

conditie 

traditie 

garantie 

redactie 

injectie 

vakantie 
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Aan de slag

Terugkijken

H

In alle woorden zitten de letters tie. In acht woorden worden die uitgesproken als /tsie/.  
Kleur alleen die woorden.

kritiek administratie relatie reptiel presentaties positie

situaties negentien felicitatie organisaties competitie positief

Schrijf het meervoud op.

operatie operaties 

garantie garanties 

reparatie reparaties 

traditie tradities 

vakantie vakanties 

traktatie traktaties 

Veel woorden op ~atie en ~itie zijn afgeleid van werkwoorden op ~eren.  
Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

imiteren • • felicitatie presenteren • • combinatie

noteren • • imitatie emigreren • • operatie

presteren • • notitie combineren • • presentatie

feliciteren • • organisatie componeren • • emigratie 

organiseren • • prestatie opereren • • compositie

Maak de woorden af met ~atie, ~itie of ~tie. Schrijf ze op.

Na het auto-ongeluk werd meteen de pol... gebeld. politie 

De dokter geeft de patiënt een pijnstillende injec... . injectie 

Omdat hij iedere dag rent, heeft hij een goede cond... . conditie 

Heb je in de krant die adverten... van de supermarkt gezien? advertentie 

De schaatskampioen kreeg ook een felicit... van de minister. felicitatie 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

traditie compositie felicitatie 

4

5

6

7

8


