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Aan de slag

Bij de plaatjes passen woorden met oe, ui of eu.
Schrijf de woorden bij de plaatjes.

fl

Weet je het nog?
Je hoort /oe/, /ui/ en /eu/.
Je schrijft ook oe, ui en eu.
De /oe/, /ui/ en /eu/ zijn steeds één klank.

Hak de woorden zo in klanken:
stoel → /s/  /t/  /oe/  /l/,
bruin → /b/  /r/  /ui/  /n/,
dreun → /d/  /r/  /eu/  /n/.
Lees kaart K3 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
leuk – kuil – snoep – sloep – spuit – kruip – neus – deuk – boer – troep – heus – 
pruim – koek – jeuk – muis

woorden met oe woorden met ui woorden met eu
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met oe, ui en eu.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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In ieder woord zitten twee korte woorden, koelkast: koel + kast.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de korte woorden met oe groen.
Kleur de korte woorden met ui blauw.
Kleur de korte woorden met eu rood.
In één woord kun je twee korte woorden kleuren.

koelkast huisdier buikpijn voetbal neusgat stoepkrijt

leunstoel handschoen tuinbank heuptas veldmuis sportbroek

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

buik struik koek br breuk d

neus h huil k stoep gr

koel st muis b leuk j

tuin sch dreun l schoen z

Kijk steeds naar de drie zinnen.
In één van die zinnen zit een fout.
Kruis die zin aan.
Q Buiten in de tuin zitten duiven. Q Pleun leunt tegen de beuk.
Q Heus, ik heb juek aan mijn neus! Q De beor zit op een stoel en eet soep.
Q Ik zoek mijn groene schoenen. Q Huib zit achter het huis in de tuin.

Q Joep is dol op snoep en koekjes. Q De muis duikt meteen de kuil in.
Q Op de heuvel woont een leuke reus. Q Teun pakt de sleutel van de keuken.
Q Mijn bruine triu is vuil geworden. Q Dat moet ik van mijn moeder deon.

Maak de woorden af met oe, ui of eu.
Schrijf ze op.
Er zit nu een d...k in de auto. 

Je moet eerst je v...ten vegen! 

Staat je fiets binnen of b...ten? 

Bij de tafel staan vier st...len. 

Ik kan al r...ken wat we eten! 

Eerst ga ik mijn n...s snuiten.

Volgend jaar zit ik in gr...p 5. 

Benno graaft een diepe k...l. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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