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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met een c die als /s/ klinkt.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: cijfer – citroen – cirkel – circus.

Weet je het nog?
In sommige woorden schrijf je /s/ als c.
Onthoud die woorden.
Staat na de c een e, een i of een ij?
Dan klinkt de c als /s/.
Soms klinkt in een woord één c als /s/, één c als /k/: circus, circuit, succes.
Lees kaart W11 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
acrobaat – december – pincet – controleren – plastic – cirkel – cel – cola – provincie – camping – clown – 
oceaan – creatief – centrale – race – cactus

c klinkt als /s/ c klinkt als /k/
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Welke woorden passen hierbij? Schrijf op.
Alle invulwoorden staan ook op uitlegkaart W11.

muziekuitvoering wereldzee

voorstelling met acrobaten gele, zure vrucht

juist, nauwkeurig baan voor racewedstrijden

laatste maand van het jaar deel van een land

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes waarin de c als /s/ klinkt groen.
Kleur de stukjes waarin de c als /k/ klinkt blauw.

raceauto sportclub koelcel winkelcentrum fotocamera

stacaravan cementmolen rapportcijfer decembermaand colafles

citroenschil speculaaspop reclamefilm provinciegrens stopcontact

Bedenk woorden met het stukje cent erin. Kun je meer dan vijf woorden bedenken?
Je mag ook samenstellingen opschrijven.

Maak de woorden af met c, k of s. Schrijf ze op.

In het ...ir...us doen de acrobaten spannende kunsten. 

Mijn beste vriendin is pre...ies een maand ouder dan ik. 

Wat wil je een appel, een peer of een ...inaasappel? 

De gymjuf tekent met krijt een grote ...ir...el op de vloer. 

Ik snap niet waarom zoveel mensen ...offie lekker vinden. 

Ik ben in een halfjaar bijna vijf ...entimeter gegroeid. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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