
ANTWOORDEN

-S
pe

lling-

 in beel
d

extra

blad
van 2HHHHHH 1H

 © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 7

Aan de slag

Uitleg

Op verkenning

Maak de woorden af met medeklinkers en schrijf ze bij de plaatjes.
Kies uit: schi...deren, opbe...en, metse...en, te...issen.

tennissen schilderen opbellen metselen 

Weet je het nog?
Verdeel een lang woord in klankgroepen.
Zijn er vaste stukjes in het woord?
Stel bij de andere klankgroepen steeds de vraag:
Wat hoor je aan het eind van de klankgroep?
Hoor je daar een lange klinker?
Dan schrijf je één klinker en één medeklinker: betalen.
Hoor je daar een korte klinker?
Dan schrijf je één klinker en twee dezelfde medeklinkers: vertellen.
Hoor je daar een medeklinker of een tweetekenklank?
Dan schrijf je wat je hoort: bezorgen, bedoeling.
Lees kaart R11 nog eens.

Schrijf het meervoud van deze woorden in het goede vak.
concert – gebit – verschil – verhaal – tomaat – kanon – student – bestand – magneet –  
tabel – augurk – piloot

lange klinker
aan het eind

van de tweede klankgroep

korte klinker
aan het eind

van de tweede klankgroep.

medeklinker
aan het eind

van de tweede klankgroep

verhalen 

tomaten 

magneten 

piloten 

gebitten 

verschillen 

kanonnen 

tabellen 

concerten 

studenten 

bestanden 

augurken 
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Aan de slag

Terugkijken

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Negen samenstellingen zijn gemaakt van twee woorden met een korte klinker.
Zet een kring om die samenstellingen.

koffiebonen dubbeldekker kattenstaarten mannenstemmen

mammoetbotten appelflappen huizenblokken dennenbomen

trommelstokken waterpokken binnenschipper tennisballen

zonnebrillen zomerjassen mattenklopper dameskapper

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

mammoet • • slang rakelings • • met zijn allen

ader • • uitgestorven dier massaal • • doorstrepen

adder • • knaagdier schrapen • • bijna raak!

bever • • waar je bloed door stroomt schrappen • • loskrabben

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

ogen - bedrogen 

oren - geboren 

monden - gevonden 

haren - bezwaren 

muizen - verhuizen 

vissen - beslissen 

apen - verslapen 

mussen - intussen 

rennen - verwennen 

duiken - gebruiken 

tennissen - kennissen 

schaatsen - verplaatsen 

Maak de woorden af met één of twee medeklinkers. Schrijf ze op.

p of pp? Ik zag aan zijn kni...oog dat het als grapje bedoeld was. knipoog 

b of bb? De zolen van mijn gymschoen zijn van ru...er gemaakt. rubber 

n of nn? Dat meisje is de wi...ares van de voorleeswedstrijd. winnares 

r of rr? Op iedere hoek van het kasteel staat een to...entje. torentje 

l of ll? In de eerste minuut schoot Ali rake...ings naast het doel. rakelings 

g of gg? Iedere werkdag staan er lange files op de snelwe...en. snelwegen 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

kanonnen mammoetbotten rakelings 
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