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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt bijvoeglijke naamwoorden met het vaste stukje ~isch(e).
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Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit: elektrisch – tropisch – alfabetisch.

tropisch alfabetisch elektrisch

Klankwoorden: vaste stukjes: ~isch(e).
Hoor je aan het eind van een bijvoeglijk naamwoord de klank /ies/?
Dan schrijf je het vaste stukje ~isch.
Als je dat bijvoeglijk naamwoord langer maakt, schrijf je ~ische.
Uitzonderingen: vies - vieze en Fries - Friese.
Lees verder op kaart K29.

Niet alle woorden die op de klank /ies/ eindigen, zijn bijvoeglijke naamwoorden. Schrijf  
de volgende woorden in het goede vak.
taxi’s – fantastisch – provincies – reacties – romantisch – gigantisch – tosti’s– advertenties –  
bikini’s – kiwi’s – Russisch – vakanties

zelfstandige naamwoorden:
meervoud op ~ies

zelfstandige naamwoorden:
meervoud op ~i’s

bijvoeglijke naamwoorden
op ~isch

provincies 

reacties 

advertenties 

vakanties 

taxi’s 

tosti’s 

bikini’s 

kiwi’s 

fantastisch 

romantisch 

gigantisch 

Russisch 
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Aan de slag

Terugkijken
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Bijvoeglijke naamwoorden op ~isch zijn afgeleid van andere woorden.  
Wat past bij elkaar? Trek lijnen.

praktisch • • techniek thematisch • • ritme 

technisch • • type kritisch • • Egypte

toeristisch • • praktijk ritmisch • • thema

typisch • • toerist Egyptisch • • kritiek 

Welke woorden op ~isch passen bij de volgende woorden? Schrijf op.

tropen tropisch  telefoon telefonisch 

elektriciteit elektrisch  magneet magnetisch 

alfabet alfabetisch  België Belgisch 

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

gigantisch • • geen vlees biologisch • • overgevoellig

historisch • • reuzegroot egoïstisch • • om te lachen

vegetarisch • • gezondheid allergisch • • natuur

medisch • • geschiedenis komisch • • ik, ik, ik, ik!

Maak de woorden af met ies, i’s of isch. Schrijf ze op.

Mijn buurman heeft een aquarium met trop...e vissen. tropische 

Op het jaarrooster kun je zien wanneer de vakant... zijn. vakanties 

We willen graag twee tost... bestellen met alleen kaas erop. tosti’s 

Poets jij je tanden met een elektr...e tandenborstel? elektrische 

Sommige mensen zijn allerg... voor aardbeien, of voor pinda’s. allergisch 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

allergisch vegetarisch egoïstisch 
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