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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: veilig – deftig – jarig – lenig.

Je hoort /ig/ of /ug/ aan het eind van een woord.
Je schrijft ig: prachtig, nodig, gelukkig.
De klemtoon valt niet op het stukje ~ig.
Anders gezegd: je drukt niet met je stem op het stukje ~ig.
Want je zegt: handig, weinig, gevoelig.
Maak je een woord op ~ig langer?
Dan komt er alleen een e bij:
rustig - rustige, vorig - vorige, gelukkig - gelukkige.
Lees verder op kaart K18.

Schrijf alleen de woorden met ~ig in het goede vak.
sap - sappig toeval - toevallig gewicht - gewichtig zon - zonnig 
hand - handig schuld - schuldig verdriet - verdrietig grap - grappig
rust - rustig geluk - gelukkig eenvoud - eenvoudig kop - koppig

achter het eerste woord komt
alleen ~ig

achter het eerste woord komt
nog een medeklinker en dan ~ig
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Wat ga je doen?

Je leert klankwoorden op ~ig en ~ige.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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Terugkijken

Aan de slag

Maak woorden op ~ige van deze woorden. Schrijf op.

vocht - een  kelder honger - een  wolf

grap - een  opmerking rommel - de  kamer

jaar - twee  kinderen eenvoud - een  opdracht

Wat past bij elkaar?
Of: waar heeft het woord mee te maken? Trek lijnen.

schuldig • • eigenwijs, dwars hartig • • te gebruiken tot

koppig • • belangrijke zaken geldig tot • • netjes doen

vochtig • • iets doen wat niet mag heftig • • niet zoet

gewichtig • • niet (goed) droog deftig • • fel, hard

Waar ligt de klemtoon? Op welk stukje druk je met je stem?
Zet daar een kring om.

handig driftig muggen lastig nieuwsgierig voorzichtig

veilig brugklas aardige vlugger geweldig nodig

Welke zin klopt? Kruis aan.
Q Valt de klemtoon op het stukje /ug/? Dan schrijf je soms ig, soms ug.
Q Valt de klemtoon op het stukje /ug/? Dan schrijf je niet ig, maar ug.

Maak de woorden af met ig of ige. Schrijf ze op.

Ik heb er niets mee te maken gehad. Echt, ik ben onschuld... ! 

Het wordt morgen een pracht... dag met veel zon en weinig wind. 

Deze glazen zijn heel breekbaar. Was ze dus voorzicht... af! 

Wat zit er in dat pakje? Ik ben natuurlijk heel nieuwsgier... ! 

Wie helpt me straks met opruimen? Dan heb ik vier kinderen nod... . 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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