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Schrijf woorden met aai, oei en ooi bij de plaatjes.

ik ik

Weet je het nog?
Je hoort /aaj/, /oej/ en /ooj/.
Je schrijft aai, oei en ooi.
Bij één klank horen dus drie letters.
Maak je woorden op ~aai, ~oei of ~ooi langer?
Dan blijven de letters aai, oei of ooi staan:
een haai - twee haaien; ik roei - wij roeien; saai - saaie; mooi - mooier - mooist.
Lees kaart K6 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
het mooist – omdraaien – vloeibaar – naaidoos – schroeien – rotzooi – gloeiend – 
voltooien – saai – bloeien – lawaai – toernooi – vermoeid – eierdooier – papegaai

woorden met aai woorden met oei woorden met ooi
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Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met aai, oei en ooi.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Ieder woord is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met aai groen, met oei rood en met ooi blauw.

zwaailicht gloeilamp vogelkooi draaideur melkkoeien

roeispaan weggooien broeikas hooikoorts naailes

Wat past bij elkaar?
Of: waar heeft het mee te maken? Trek lijnen.
dooien • • wild, snel pakken schroeien • • bloemen hebben
dooier • • de haan: kukeleku! prooi • • een beetje branden
graaien • • niet meer vriezen bloeien • • warmte uitstralen
kraaien • • het geel van een ei gloeien • • een jagend roofdier

Maak de rijmwoorden af. Schrijf op.

mooier  - dooier zwaaien  - gr bloeien  - st

kraai  - papeg koeien  - schr zaaien  - w

ik roei  - ik kn saai  - law hij gooit  - n

In één van de drie zinnen is het dikgedrukte woord fout. Kruis die zin aan.

Q Het gaat morgen weer hard waaien. Q De prinses woont in een mooi paleis.
Q Ik zwaai naar mijn oma in de trein. Q Onze juf leest mooje verhalen voor.
Q Jullie moeten minder lawaaj maken! Q Mijn kamer is veel mooier geworden.

Maak de woorden af met aai, oei of ooi. Schrijf ze op.

De vleugels van een ...evaar hebben zwarte randen.

In de stal eten de k...en geen gras, maar hooi.

De oude bromfiets van mijn buurjongen maakt veel law... .

Hoe lang moet het ei koken? Wil je dat de d...er hard is?

Wat ruik ik? Brandt er iets? O, die doek is gaan schr...en!

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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