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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf vier woorden op ~heid bij de plaatjes. Kies uit:
verkoudheid – hevigheid – gezondheid – plechtigheid – lenigheid – snelheid.

Weet je het nog?
Woorden eindigen vaak op vaste stukjes, zoals ~ig, ~lijk, ~ing, ~sel en ~te:  
grappig, gevaarlijk, redding, raadsel, hoogte.
Ook ~heid, ~baar en ~zaam zijn zulke stukjes: gezondheid, breekbaar, gehoorzaam.
Het stukje ~baar betekent: het kan. Breekbaar - het kan breken.
Ook ~teit is een vast stukje. In woorden als kwaliteit, activiteit en realiteit heeft dat stukje  
niets met tijd te maken.
Let op: de meeste woorden met vaste stukjes zijn geen samenstellingen. Want losse stukjes  
als ~heid, ~baar, ~zaam en ~teit hebben geen eigen betekenis.
Lees kaart K24 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
kwaliteit – vrijheid – vloeibaar – beleefdheid – narigheid – vruchtbaar – brutaliteit – breekbaar – 
plechtigheid – afwezigheid – activiteit – gelegenheid – sportiviteit – waarheid – kwetsbaar – veiligheid

~heid ~teit ~baar
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen

K24

d

Wat ga je doen?

Je herhaalt klankwoorden met de vaste stukjes ~heid, ~baar en ~zaam.
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Aan de slag

Terugkijken

Maak steeds met één vast stukje vijf woorden.
Kies uit: ~ig – ~lijk – ~ing – ~sel – ~te – ~heid – ~baar – ~zaam – ~teit.

een zicht universi gelegen

moei lees brutali vrij

gehoor vrucht majes wijs

lang kneed activi narig

behulp dank elektrici oplettend

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

realiteit • • laat je niet in de steek houdbaar • • met veel moeite

plechtigheid • • de werkelijkheid moeizaam • • felheid, kracht

betrouwbaar • • wat weinig voorkomt brutaliteit • • kun je bewaren

zeldzaam • •  ernstige bijeenkomst, 
zoals een begrafenis

hevigheid • • onbeleefde opmerking

Achter veel woorden op ~baar past ook nog het stukje ~heid. Dan eindigen de woorden dus op ~baarheid.
Achter acht van deze woorden past ~baarheid. Zet daar een kring om.

gelegen dank mogelijk zicht verstaan beleefd vrucht

bereik duidelijk voorspel houd aardig herken plechtig

Maak de woorden af met heid, baar, zaam of teit. Schrijf ze op.

Dat is een mooie gelegen... om die stad eens te bekijken. 

Als ik mijn hond roep, komt hij altijd meteen. Hij is heel gehoor... . 

De brandweerauto reed met grote snel... door het rode licht. 

Uit beleefd... bleef iedereen tot het eind van de voorstelling zitten. 

Een vriend die betrouw... is, zal nooit je geheimen verklappen. 

De mensen storen zich aan de brutali... van sommige kinderen. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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