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Aan de slag

Wat ga je doen?

Je leert Franse leenwoorden.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: medaille – croissant – etui – douche.

Weetwoorden: Franse leenwoorden.
Veel Nederlandse woorden die uit het Frans komen, worden net zo gespeld als in het Frans.  
Sommige klanken schrijf je in het Frans anders:
De klank /oe/ schrijf je vaak als ou: douche, route.
De klank /wa/ schrijf je vaak als oi: toilet, croissant.
De klank /j/ schrijf je vaak als ill of il: medaille, detail.
De klank /wie/ schrijf je vaak als ui of uit: etui, biscuit.
De klank /è/ schrijf je vaak als ai: populair, punaise.
Probeer de spelling van Franse leenwoorden te onthouden.
Lees verder op kaart W24.

In deze woorden spreek je enkele letters anders uit.
Schrijf ze in het goede vak.
trottoir – polonaise – journalist – route – circuit – toilet – populair – biscuit

ou klinkt als /oe/ oi klinkt als /wa/ uit klinkt als /wie/ ai klinkt als /è/
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Terugkijken

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streepje tussen.
In iedere samenstelling zit één Frans woord. Kleur dat woord.

courgettesoep theebiscuit routeplanner douchegordijn
 
racecircuit pennenetui detailvragen sportjournalist

In Franse woorden klinkt ou meestal als /oe/.
Schrijf deze woorden in het goede vak.
vertrouwen – route – coureur – landbouw – beeldhouwer – journaal – oerwoud– enthousiast

ou klinkt als /ou/ ou klinkt als /oe/

De letters van Franse woorden klinken soms anders.
Welke klank hoor je aan het eind van het woord? Trek lijnen.

detail, laatste letter: l • • maar aan het eind van het woord hoor je /t/.

parachute, laatste letter: e • • maar aan het eind van het woord hoor je /r/.

brancard, laatste letter: d • • maar aan het eind van het woord hoor je /sj/.
 
circuit, laatste letter: t • • maar aan het eind van het woord hoor je /j/.

douche, laatste letter: e • • maar aan het eind van het woord hoor je /ie/.

Maak de woorden af met de goede letters. Schrijf ze op.

ail of air?  Zangers als Jan Smit en Marco Borsato zijn popul... 

oi of ui?  In dit et... zitten al mijn stiften en kleurpotloden. 

ail of air?  Als je op de det...s let, let je op de kleine dingen. 

oi of ui?  Je vindt het t...let aan het eind van de gang. 

ail of air?  Saadet heeft met judo een bronzen med...le gewonnen. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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