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Uitleg

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden die hetzelfde klinken.
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Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: hout – houdt – wei – wij – ligt – licht – hard – hart.

Weet je het nog?
Sommige woorden klinken hetzelfde.
Maar je schrijft ze anders.
1. Let op de betekenis van het woord.
2. Bedenk: kan het een persoonsvorm zijn?
Ik houd van avonturen. (ik-vorm van houden)
Hij houdt het geld. (hij-vorm van houden)
Dat is van hout gemaakt. (geen persoonsvorm)
Lees kaart W17 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Schrijf je hard of hart? Streep in elk zinnetje het foute woord door.

De spits schiet hard / hart op het doel. Ze doet haar werk met hard / hart en ziel.
Die vrouw heeft een gouden hard / hart. Ik pomp mijn band keihard / keihart op.
Dit is goed voor hard / hart en bloedvaten. De prinses had een gebroken hard / hart.
Je hard / hart klopt dag en nacht door. Na zes minuten is het ei wel hard / hart.
Ze heeft het hard / hart op de goede plaats. De radio van de buren staat te hard / hart.
Hij praat niet zacht, maar juist hard / hart. En toen sloeg hij de deur hard / hart dicht.
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Aan de slag

Terugkijken

H

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een ander woord: een dik boek, een oud huis.  
De meeste bijvoeglijke naamwoorden kun je langer maken met ~e: een dikke man, oude huizen.  
Vier van deze woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden.  
Zet daar een kring om.

mei mij licht ligt hart hard eis ijs stijl steil rouw rauw

Schrijf je licht of ligt? Streep in elk zinnetje het foute woord door.

Er licht / ligt een fiets op de grond. Deze doos is zo licht / ligt als een veertje.
Is het om zeven uur echt nog licht / ligt? Waar licht / ligt de nietmachine?
België licht / ligt ten zuiden van Nederland. Licht / Ligt Michiel nog steeds in bed?
Ik heb lichtblauwe / ligtblauwe sokken aan. Ze deed het licht / ligt in de kamer uit.

Maak steeds drie woorden af met dezelfde letters.
Schrijf die ernaast.

r...wkost reisl...der aardbeien...s timmerh...t

ben...wd h...debloempjes bouwst...l r...wadvertentie

k...wen w...landen medel...den k...kleumen

Schrijf je hout of houdt? Streep in elk zinnetje het foute woord door.

Een gitaar is van hout / houdt gemaakt. De keeper hout / houdt de bal vast.
Ik zaag het hout / houdt in gelijke stukken. Hij hout / houdt vooral van opera’s.
De agent hout / houdt het verkeer tegen. Gaat al dat hout / houdt in de kachel?
Wordt papier van hout / houdt gemaakt? Ze hout / houdt het echt niet langer uit.

Maak de woorden af met ei of ij. Schrijf ze op.

Een gids zal ons straks in het middeleeuwse kasteel rondl...den. 

Na de wandeling kregen we een glas ...skoude limonade. 

Aan de naam kun je horen wanneer de m...kever vooral voorkomt. 

De stakers ...sen dat hun loon wordt doorbetaald. ze 

De patiënten op deze afdeling l...den aan verschillende ziektes. ze 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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