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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit auto – zebra – paraplu – euro.

Weet je het nog?
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind
van een woord?
Dan schrijf je a, o of u.
Lees kaart R4 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
vlam – zo – vlo – vla – zon – ja – vlot – stro – jas – nat – stronk – na – slap – dom – do – sla

a klinkt lang a klinkt kort o klinkt lang o klinkt kort

Lees nog eens de woorden die naast elkaar staan.
Je ziet: staat de klinker aan het eind van het woord?
Dan klinkt hij lang.
Staat de klinker niet aan het eind van het woord?
Dan klinkt hij kort.
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Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met ~a, ~o of ~u.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Welke woorden rijmen op elkaar?
Trek lijnen.

oma • • geval menu • • ballon

massa • • drama gebrul • • paraplu

getal • • kassa beton • • auto

lama • • diploma foto • • flauwekul

In deze woorden hoor je steeds /aa/.
Maak de woorden af met aa of a.
Schrijf ze op.

sch...r sl... bijn...

pind... kl...r prim...

om... komm... str...t

In welke woorden klinkt de o lang?
Zet daar een kring om.

pardon tempo echo erop hallo kapstok

bingo ballon salto kano kapot bravo

Maak de woorden af met a, o of u.
Schrijf ze op.

twee vlooien, maar één vl...  

Als toetje hebben we gele vl... . 

Laten we dat n... meteen doen! 

Hij vaart weg in een kan... . 

Ik st... al de hele tijd klaar!  ik

Is dat een punt of een komm...? 

In de sl... zit ook komkommer. 

Schiet op! Een beetje temp...! 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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