
a

blad
van 2HHHHHHH 1

naam:

datum: -S
pe

lling-

 in beel
d

extra

Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met ei en met ij.

  © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg jaargroep 4 W1-W2

Kleur de woorden met ei groen.
Kleur het woord met ij blauw.

g…t bl… w… …k

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.
plein – reis – prijs – dweil – lijst – zeilboot – sneltrein– krijt – krijgen –  
buikpijn – nijlpaard – aardbei

ei

ij

1

2

u

3

illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat
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Terugkijken

Aan de slag
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met ei groen.
Kleur de stukjes met ij blauw.

bootreis buikpijn    zeilboot vijftien         paasei

sneltrein waterijs  schoolplein  vrijdag  busreis

Welk stukje hoort bij de zin?
Trek lijnen.

Ik zei toch niets tegen je! • • wei van koeien: ei

Er loopt een schaap in de wei. • • wij van mensen: ij

Dat hebben wij echt niet gedaan! • • zij van mensen: ij

Zij is al lang mijn beste vriendin. • • zei van zeggen: ei

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

Ik maak een bal van kl... . 

Hebben we morgen vr...? 

een jongen en een m...sje 

Mogen w... ook iets doen? 

Ik z... echt niets tegen hem. ik 

Zijn naam staat op de l...st. 

Schrijf woorden op met ei en ij.
In deze taak staan al veel woorden.
Kun je nog andere woorden noemen?

woorden met ei woorden met ij

1. 

3. 

2. 

4. 

1. 

3. 

2. 

4. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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