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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: taart – trein – rij – schil.

Weet je het nog?
Hak een woord eerst in klanken.
Hebben alle klanken vaste letters?
Dan is het een klankwoord.
Ook bij weetwoorden hak je klanken.
Maar bij één of twee klanken moet je goed nadenken.
Schrijf je ei of ij, schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen. Dat moet je gewoon onthouden.
Zulke woorden zijn weetwoorden.
Lees kaart K1 en kaart W1 nog eens.
Onthoud de woorden van uitlegkaart W1.
Kun je van deze taak nog andere weetwoorden onthouden?

Is het woord een klankwoord of een weetwoord?
Schrijf de woorden in het goede vak.
fout – streep – klaar – touw – klei – hals – kwijt – spreek – lijst – saus – schip –  
blauw – traan – grap – dweil – krul

klankwoord weetwoord
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Wat ga je doen?

Je herhaalt wat klankwoorden en weetwoorden zijn.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Bij ieder plaatje hoort een woord.
Is het woord een klankwoord (K)?
Of is het woord een weetwoord (W)?
Kruis aan.
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Kijk naar de weetwoorden.
Wat moet je daarbij weten?
Vul in: ij of ei, ou of au.
Kijk naar het voorbeeld.

Welke zinnen kloppen? Kruis aan.
Q  Bij klankwoorden hak je klanken. 

Maar niet alle klanken hebben vaste letters.
Q  Bij weetwoorden hak je klanken. 

Maar niet alle klanken hebben vaste letters.

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

In de wei loopt een grote st...r. 

Hebben we morgen echt vr... ? 

Dat m...sje kan goed dansen! 

We wonnen de derde pr...s! 

Kom je ook op het pl...n spelen? 

Geef deze br...f aan je ouders. 

Kleur de weetwoorden die je hebt opgeschreven, blauw.

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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