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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden met th bij de plaatjes.
Kies uit: marathon – thermometer – thee – apotheek – theorie – discotheek – theater.

Weet je het nog?
In sommige Nederlandse woorden schrijf je de klank /t/ als th.
Het woord thuis komt van het ouderwetse te huis (in huis).
Maar de meeste woorden met th zijn leenwoorden uit andere talen.
Het stukje thermo~ heeft altijd te maken met warmte: thermometer, thermoskan,  
thermosfles, thermostaat.
Lees kaart W13 nog eens.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Maak de woorden af met t of th. Schrijf ze in het goede vak.
...empo – me...ode – ka...oliek – ...errein – me...aal – ...oerist – ...eater – ...emperatuur – ...ema –  
biblio...eek – gymnas...iek – ...ermostaat – en...ousiast – li...erfles – mara...on – ka...oen
Twijfel je? Kijk in het woordenboek.
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

W13

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met th. d
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Terugkijken

Maak steeds twee samenstellingen met één van deze woorden.  
Kies uit: thee – thermometer – marathon – bibliotheek – thuis – theater.

boek openlucht struiken

pasje poppen zakje

loper koorts komen

wedstrijd kwik blijven

Wat betekent het woord?
Of: waar heeft het mee te maken? Trek lijnen.

thermoskan • • geneesmiddelen methode • • voorstellingen

apotheek • • aardig, vriendelijk theater • • manier, aanpak

thermostaat • • drank warm houden therapie • • iets heel leuk vinden

sympathiek • •  de temperatuur 
instellen

enthousiast • •  klachten helpen 
oplossen

Vier van deze woorden kun je afmaken met het stukje theek. Zet daar een kring om.

apo... disco... zonnes... video... wespens... biblio...

Eén van deze woorden kun je afmaken met het stukje thiek. Zet daar een kring om.

elas... gymnas... atle... sympa... fana... kri...

Maak de woorden af met t of th. Schrijf ze op.

Over dat onderwerp hebben ze vast ook boeken in de biblio...eek. 

Vastmaken lukt zo niet. Laten we een andere me...ode proberen. 

De datum veranderde steeds. Nu staat hij eindelijk defini...ief vast. 

De dagen zijn langer licht, de ...emperatuur stijgt: het wordt zomer! 

Wij hebben in de tuin een oude ...ermometer met reclame erop. 

Gisteren waren we naar het theater. We kwamen en...ousiast terug! 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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