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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: slurf – helm – wolk – kurk.

Weet je het nog?
Luister naar het woord wolk.
Na de l hoor je /u/, maar die /u/ schrijf je niet.
De l en de k van wolk zijn kleefletters:
de l kleeft vast aan de k.
Deze letters zijn kleefletters:
~lf, ~lg, ~lk, ~lm, ~lp;
~rf, ~rg, ~rk, ~rm, ~rp.
Lees kaart K9 en kaart K10 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
park – film – scherp – verf – schelp – golf – melk – arm – slurf – zalf –  
dorp – tulp – walm – werk – vorm – wolk

~lf ~lk ~lm ~lp

~rf ~rk ~rm ~rp
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met kleefletters.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag

Eén woord uit opdracht 3 is een deel van je lichaam.
Maar dat woord betekent ook nog iets anders.
Over welk woord gaat dit? Schrijf op. 

Ieder woord is gemaakt van twee korte woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur steeds het korte woord met kleefletters.

melkpak filmster armband ijsberg kurkdroog taartvorm

rookwolk zalfpotje vlijmscherp werkstuk sneeuwstorm hittegolf

Wat past bij elkaar?
Of: waar heeft het woord mee te maken?
Trek lijnen.

zalf • • jong van een koe hulp • • bloem

kalf • • beelden bekijken tulp • • stinkende, vette lucht

scherf • • wondje, smeren kalm • • helpen

scherm • • gebroken glas walm • • rustig

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

kalf – h – z hark – p – kw

werk – k – st worm – st – v

erg – b – dw zalm – k – w

Maak de woorden af met kleefletters (lf, lg, lk, lm, lp; rf, rg, rk, rm of rp). Schrijf op.

Ze blijft altijd vriendelijk en ka... . 

We zijn hier hard aan het we... ! 

Deze sche... lag op het strand. 

Wat een wind, we krijgen sto... ! 

Hij smeert wat za... op de wond. 

Een hoge go... spoelt alles weg. 

Pas op, ik ben e... verkouden! 

Ik woon in een leuk do..., vind ik. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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