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Uitleg

Op verkenning

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: douche – etui – punaise – mayonaise – record – envelop – croissant – café.

Weet je het nog?
Sommige Nederlandse woorden komen uit het Frans: Franse leenwoorden.
Vaak worden die woorden in het Nederlands net zo gespeld als in het Frans.
Voor sommige klanken worden in het Frans andere letters gebruikt.
Dat maakt het soms lastig om die woorden te lezen en goed te spellen.
Lees kaart W24 nog eens. Lees ook de kaarten W25 en W26 alvast door.
Onthoud de woorden van uitlegkaart W24.
Kun je van deze taak nog andere Franse leenwoorden onthouden?

Schrijf deze woorden in het goede vak.
Schrijf in ieder vak vijf woorden. Twee woorden passen in twee vakken. Schrijf die in beide vakken.
café – douche – parachute – route – charmant – privé – journalist – brochure – logé –  
coureur – enthousiast – cliché – vleespaté

/sj/ schrijf je als ch /oe/ schrijf je als ou /ee/ schrijf je als é

 In drie Franse leenwoorden woorden klinken de letters ui of uit als /wie/ (zoals in wie). Zet daar een kring om. 

voluit ruiter biscuitje aansluiting circuit geruit etui fluitje
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illustraties: Fleur van der Weel, Lisette Spee

W24

Wat ga je doen?

Je herhaalt Franse leenwoorden. e
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Terugkijken

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streepje tussen.
In iedere samenstelling zit één Frans leenwoord. Zet daar een kring om.

croissantdeeg douchegordijn sluiproute politiebureau zaketui

mayonaiseklodder crêpepapier buurtcafé buschauffeur cadeaupapier

meubelboulevard wereldrecord huidcrème courgettesoep enquêtevraag

Maak steeds twee Franse leenwoorden af met hetzelfde stukje.
Kies uit ~uit, ~air, ~oir, ~eau of ~aise.

pun trott milit cad circ

mayon reserv popul bur bisc

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

detail • • vriendelijk, aantrekkelijk record • • frietsaus

cliché • • klein onderdeel mayonaise • • mooie folder

charmant • • de weg die je moet volgen biscuit • • beste prestatie

route • • flauwe, veelgebruikte opmerking brochure • • (droog) koekje

Maak de woorden af met ord, aise, ch of ou.
Schrijf ze op.

Geef me even een pun..., dan kan ik jouw tekening ophangen. 

Gisteren heb ik mijn rec… verbeterd: 100 meter in 14 seconden! 

Dat is een ...armante presentator; iedereen vindt hem leuk. 

Wil je uit de supermarkt ook een pot mayon... meenemen? 

Heeft u belangstelling? In onze bro...ure vindt u alle informatie. 

Iedereen reageert meteen enth...siast op het voorstel van de juf. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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