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Uitleg

Aan de slag

Op verkenning

d

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en ij.

Schrijf woorden bij de plaatjes.

  

reiger pleister bijten batterij 

Weet je het nog?
Schrijf je ei of ij?
Dat kun je niet horen.
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W1 en kaart W2 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
terwijl – realiteit – allebei – ontbijt – azijn – activiteit – dozijn – uitgebreid – vijand – weigeren – dreigen – gordijn

woorden met ei woorden met ij

realiteit 

activiteit 

weigeren 

allebei 

uitgebreid 

dreigen 

terwijl 

azijn 

vijand 

ontbijt 

dozijn 

gordijn 

Welk werkwoord hoort erbij? Schrijf daarvan de woordenboekvorm op.

Ze leed aan een zware ziekte. lijden De hond beet in mijn broek. bijten 

Ik kneep in de tennisbal. knijpen Hij leek me best aardig. lijken 

Welke uitspraak over werkwoorden met de klank /ij/ klopt? Kruis aan.
Q Hoor je in de verleden tijd /ee/? Dan schrijf je in de tegenwoordige tijd ij.
Q Hoor je in de verleden tijd /ee/? Dan schrijf je in de tegenwoordige tijd ei.

Noem nog drie werkwoorden waar die uitspraak voor geldt.
Bijvoorbeeld:

snijden drijven schijnen 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen
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Aan de slag

Terugkijken
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Dit zijn bekende woorden. Wat betekenen ze? Trek lijnen.

beide • • van jezelf tijdens • • niet lang, een tijdje

weinig • • verschillende soorten altijd • • op hetzelfde moment

eigen • • alle twee tegelijk • • zolang iets duurt

allerlei • • niet veel tijdelijk • • voortdurend

Zet een streep tussen de delen van de samenstelling.
Kleur de stukjes met ei groen.
Kleur de stukjes met ij blauw.

internetveiling zilverreiger kruidenazijn parkeerterrein

vechtpartij woestijnklimaat bosaardbei hoogseizoen

spijkerbroek brandveilig schoolopleiding wegwerpbatterij

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Een wesp is niet hetzelfde als een bij, maar het zijn allebij insecten.
Q Na een lange tocht met veel tegenslag wisten ze het kasteel te bereiken.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Mijn zus Saïda volgt een opleiding om schoonheidsspecialiste te worden.
Q ’s Ochtends ruiken we altijd vers brood, omdat we naast een bakkerei wonen.

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

Mijn vriendin en ik willen later alleb... dierenarts worden. allebei 

Ik dacht dat ik het antwoord wist, maar toen begon ik te tw...felen. twijfelen 

In een zaaltje van het museum hing maar één groot schilder... . schilderij 

De meester z... dat hij goed na zou denken en dan iemand zou kiezen. hij zei 

Mijn broer liep opeens de kamer uit, terw...l iedereen nog zat te eten. terwijl 

Aan het eind van het circuit moesten we een st...le heuvel beklimmen. steile 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

dozijn zilverreiger twijfelen 
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