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Op verkenning

ANTWOORDEN
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extraWat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en ij.

Schrijf woorden met ei of ij bij de plaatjes.

eikel pleister vijver aardbei 

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen. Dat moet je onthouden.
Sommige woorden eindigen op de klank /tijt/.
Is het een samenstelling met het woord tijd? Dan schrijf je ~tijd: bedtijd, schooltijd, vertrektijd.
Heeft het woord niets met tijd te maken? Dan schrijf je ~teit: kwaliteit, sportiviteit, elektriciteit.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden met ei en ij onthouden?

Schrijf de woorden in het goede vak.
rijst – vlijmscherp – uitgebreid – terrein – geheim – ontbijt – rijden – allerlei – dreiging – kwaliteit – 
raamkozijn – spijker – wijkkrant – brutaliteit – allebei – vrijwillig

woorden met ei woorden met ij

uitgebreid 

geheim 

dreiging 

brutaliteit 

terrein 

allerlei 

kwaliteit 

allebei 

rijst 

ontbijt 

raamkozijn 

wijkkrant 

vlijmscherp 

rijden 

spijker 

vrijwillig 
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees
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Terugkijken

H

Maak steeds drie samenstellingen met één woord van opdracht 3.
Schrijf op.

  velden   houden  parkeer  om

rijst  korrel geheim  schrift  sport terrein  auto rijden 

  wafel   zinnig  natuur  paard

Schrijf de rijmwoorden op.

pijn - klein - fijn - trein kijken - bereiken 

ei - klei - ik zei - blij geit - tijd 

eik - rijk - dijk - ik kijk ijzer - keizer 

ijs - grijs - reis - paleis eigen - krijgen 

Welk stukje in het midden past bij de zin?
Trek lijnen.

Ik z... iets tegen je! • • wei van koeien: ei • • W... zijn eindelijk klaar!

Z... is mijn buurmeisje. • • wij van mensen: ij • • De boer loopt in de w... .

W... komen zeker kijken! • • zei van zeggen: ei • • Z... mogen ook meedoen!

een w... vol gele bloemen • • zij van mensen: ij • • Waarom  z... je dan niets?

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

Ze verkopen daar allerl... spulletjes voor een goed doel. allerlei 

Na twintig minuten wachten waren we ...ndelijk aan de beurt. eindelijk 

Als je die stoel buiten laat staan, gaat het ...zer roesten. ijzer 

Gisteren hebben we r...st met een heerlijke saus gegeten. rijst 

Een buurt in de stad wordt ook wel een w...k genoemd. wijk 

Wat een brutalit...t! Weten die meisjes niet meer wat beleefdheid is? brutaliteit 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

allerlei sportterrein brutaliteit 
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