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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes
Kies uit: excuus – mixer – experiment – saxofoon – expres – lynx (dit is een wilde kat).

                                                                               

Weet je het nog?
In sommige woorden schrijf je de klank /ks/ als x.
Die letter komt in het Nederlands niet veel voor.
De meeste woorden met x zijn leenwoorden uit andere talen.
Lees kaart W16 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Maak de woorden af met x of ks. Schrijf ze in het goede vak.
lin...af – de...el – e...amen – ta...i – e...emplaar – sa...ofoon – bli...em – dagelij... –  
e...periment – ma...imaal – bo...en – e...treem – schaa...pel – mi...er – stra... – ni...
Twijfel je? Kijk in het woordenboek.

woorden met x woorden met ks

1

2

u

3

illustraties: Fleur van der Weel, Lisette Spee
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Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met x.
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Aan de slag

Terugkijken

Schrijf achter ieder woord een woord van opdracht 3 dat erbij past.

proefexemplaar exemplaar maximumsnelheid

examinator saxofonist

experimenteren bakmix

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

excuus •  • op zijn hoogst expres • • tot het uiterste

maximaal •  • wat er nog bij komt extreem • • opzettelijk

examen •  • zeggen dat het je spijt exemplaar • • ontploffing

extra •  •  proef om te laten zien 
wat je kent en kunt

explosie • •  één ding van 
een (grote) serie

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord steeds fout.
Kruis die zin aan.
Q De winter van 1963 was extreem koud. Q De schrijver kreeg het eerste exemplaar.
Q Morgen moet mijn zus examen doen. Q In een taksi ging ik naar het ziekenhuis.
Q Hij bood gelukkig wel zijn exuus aan. Q Ik heb het niet expres kapotgemaakt.

Maak de woorden af met x of ks. Schrijf ze op.

Omdat Mira zo goed geholpen had, kreeg ze een e...tra grote portie. 

In de derde ronde moest de bekende bo...er de strijd opgeven. 

In het schuurtje achter ons huis passen ma...imaal vier fietsen. 

Ik heb e...pres geen zout gebruikt.     

Mijn broer heeft dertig rijlessen gehad. Nu moet hij e...amen doen. 

Die schrijver heeft in dertig jaar een hele ree... boeken geschreven. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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