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Op verkenning

Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met een trema.
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: tatoeëren – patiënt – kopiëren – ruïne.

Weet je het nog?
Twee puntjes boven een klinker noem je een trema.
Als in een woord twee of drie klinkers naast elkaar staan, schrijf je soms een trema.
Een trema geeft aan: hier begint de volgende klankgroep.
Let op als je een woord op ~ie langer maakt.
Valt de klemtoon op ~ie? Schrijf dan ~ieën: kopie- kopieën
Valt de klemtoon niet op ~ie? Schrijf dan ~iën: bacterie- bacteriën
Lees kaart R22 nog eens.

In al deze woorden staan twee of drie klinkers naast elkaar.
Maar je schrijft de woorden niet allemaal met een trema.
Schrijf de woorden in het goede vak.
zeeën – museum – duo – kopieën – officiële – officieel – biologisch – bacteriën – dieet –  
ingrediënten – pinguïn – gevarieerd

woorden met trema woorden zonder trema
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illustraties: Fleur van der Weel, Lisette Spee
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Wat betekenen de woorden? Welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

bacteriën • • onder water varende boot reeën • • zieke

ingrediënten • • schone, gezonde omgeving ruïne • • een kopie maken

onderzeeër • • waar eten van gemaakt is kopiëren • • herten

hygiëne • • piepkleine ‘diertjes’ patiënt • • resten van een gebouw

Schrijf het meervoud van de woorden op.

een slee

een knie

een moskee

een melodie

twee 

twee 

twee 

twee 

een idee

een kopie

een zee

een bacterie

twee 

twee 

twee 

twee 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Het kopieerapparaat is gerepareerd, dus je kunt die kopiën maken.
Q Probeer de grond aan te raken zonder je knieën te buigen.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q De schrijver heeft nog genoeg ideeën om minstens vijf boeken te schrijven.
Q De ontdekkingsreiziger voer met zijn schip over alle wereldzeëen.

Maak de woorden af met ë of ï. Schrijf ze op.

Zullen wij ons met zijn twee...n inschrijven voor de puzzeltocht? 

Op de televisie zag ik hoe pingu...ns onder water op vissen jagen. 

Vanuit een onderzee…r deden biologen onderzoek naar de zeebodem. 

In ieder ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de hygi...ne. 

Van mijn eerste zwemdiploma heb ik meteen vijf kopie...n gemaakt. 

Als je het getal 63 voluit schrijft, gebruik je een trema: drie...nzestig. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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