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Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
In ieder woord staan de letters sch.

Weet je het nog?
De ch klinkt net als de g.
Ik lach (om een grap).
Dat klinkt hetzelfde als:
Ik lag (in mijn bed).

Hoor je na de klank /s/ de klank /g/?
Dan schrijf je sch.
De sch staat vaak vooraan, maar niet altijd.
Lees kaart K2 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
schep – schuif – scherm – schaar – schaap – schenk – schuin – schuim – scherp –  
schaal – schuit – schaaf

woorden met schaa~ woorden met sche~ woorden met schui~
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met sch~.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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In ieder woord zitten twee korte woorden, schooltas: school + tas.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de korte woorden met sch.

schooltas fruitschaal schuifraam schoonmaak zeilschip

tuinschaar sportschoen piepschuim schatkist taartschep

Soms staat na sch~ een r.
Je zegt dan /schr/ of /sr/: schrift, schrijven. Schrijf deze woorden in het goede vak.
ik schrijf – ik schiet – ik schep – ik schrik – schrift – schuin – schaal – schroef

woorden met sch~ woorden met schr~

ik ik ik ik 

Wat past bij elkaar?
Waar heeft het woord mee te maken? Trek lijnen.

schort •  • bubbeltjes scherp •  • platte boot

schuim •  • beelden bekijken schuit •  • ruw, pijnlijk

schroef •  • niet knoeien scheef •  • puntig

scherm •  • vastdraaien schraal •  • schuin

Maak de woorden af met sch of schr. Schrijf ze op.

Dan moet je die woorden in je ...ift schrijven. 

Achter de boerderij staat een grote ...uur. 

Kijk goed uit, want dat mes is heel ...erp. 

Zo worden die vuile kleren weer ...oon. 

Ik ...uif mijn tafel een stukje naar de muur. ik 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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