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Uitleg

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met een d die als /t/ klinkt en met een b die als /p/ klinkt.
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Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes. In deze woorden klinkt de d als /t/.
Kies uit: gereedschap – raadsel – advertentie – advies – boodschappen – gids.

Weet je het nog?
Hoor je aan het eind van een woord /t/?
Maak het woord langer: /paarden/, dus paard; /staarten/, dus staart.
Sommige woorden die op de klank /p/ eindigen, schrijf je met een b: 
krab, web, club, rib.
Een d die als /t/ klinkt of een b die als /p/ klinkt, staat niet altijd 
achteraan.
Soms staat die letter in het midden van het woord: raadsel, reeds, advies, advertentie; absoluut, observeren.
Ook het eerste deel van een samenstelling kan natuurlijk op een d of een b eindigen:
strandstoel, rundvlees; webpagina, clubliefde.
Lees kaart R3 en kaart W14 nog eens.

Maak de woorden af met d of b. Schrijf ze in het goede vak.
gou...vis – ri... – e... – bran...weer – a...soluut – a...vies – ree...s – we...winkel – boo...schappen –  
ba...muts – zeero... – raa...sel – zeekra... – clu...kleuren – renpaar... – ik he...

woorden met d
(die als /t/ klinkt)

woorden met b
(die als /p/ klinkt)
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illustraties: Fleur van der Weel, Lisette Spee
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Aan de slag

Terugkijken

H

Het vaste stukje ad~ komt uit het Latijn, de taal van de Romeinen.
In één van deze woorden is ad~ geen vast stukje. Zet daar een kring om.

advies advertentie administratie admiraal adem advocaat

Maak steeds met één woord twee samenstellingen.
Kies uit de volgende woorden: pad – land – club – bad – web – hard – brand – tand.

vlees pagina lopen blad

pasta camera gekookt huis

vader schild bos zwem 

wei voet zonne lig

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

slab • • goede raad absoluut • • rondleiden

daarginds • • niet knoeien gids • • al

advies • • wat weinig voorkomt eb • • vast en zeker

zeldzaam • • daar, in de verte reeds • • laagwater na de vloed

Het stukje ~sel is een vast stukje: knipsel, zaagsel, uitsteeksel.
In twee woorden komt vóór het vaste stukje sel een d. Zet een kring om die woorden.

wee...sel voe...sel de...sel men...sel pla...sel

ka...sel verschij...sel kni...sel raa...sel verzi...sel

Maak de woorden af met d, t, b of p. Schrijf ze op.

U bent te laat, meneer, de vergadering is ree...s begonnen. 

Wie helpt even mee met het verplaa..sen van de piano? 

Voordat je gaat beginnen, wil ik jullie nog één a...vies geven. 

Dit is a...soluut de beste film die ik ooit gezien heb. 

Ik ben benieuwd: wie kan het volgende raa...sel oplossen? 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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