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Uitleg

Op verkenning

Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: showroom – bowlen – stopwatch – keeper – airbag – scooter – snackbar.

  

Weet je het nog?
Sommige Nederlandse woorden komen uit het Engels: Engelse leenwoorden.
Vaak worden die woorden in het Nederlands net zo gespeld als in het Engels.
Voor sommige klanken worden in het Engels andere letters gebruikt.
Dat maakt het vaak lastig om die woorden te lezen en goed te spellen.
Lees kaart W29 goed.
Onthoud de woorden van de uitlegkaart.
Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden?

Dit zijn vijftien Engelse leenwoorden.
Waar ken je ze van? Schrijf de woorden in het goede vak.
website – musical – keeper – mail – show – trainer – drums – stopwatch – printer – finish –  
beat – link – goal – laptop – deejay

woorden die te maken hebben 
met sport

woorden die te maken hebben 
met computers

woorden die te maken hebben 
met muziek
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W29

Wat ga je doen?

Je herhaalt Engelse leenwoorden. e
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Terugkijken

In zes Engelse leenwoorden klinkt de letter a als /e/ (zoals in bel). Zet daar een kring om.

jam kam bank tank scannen mannen

wrak snack flat schat damclub fanclub

Iedere samenstelling is gemaakt van twee woorden. Zet daar een streepje tussen.
In iedere samenstelling zit één Engels leenwoord. Zet daar een kring om.

benzinetank babykleertjes vruchtencake voetbalteam jampotje

weekendtas voetbalshirt softijs flatgebouw modeshow

plakplastic scooterrijder tramlijn wedstrijdtraining mailadres

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

showroom • • praatprogramma ticket • • gezichtsverzorging

talkshow • • toneelstuk met muziek make-up • • toegangskaart

airbag • • toonzaal met producten stopwatch • • eindstreep

musical • • zit in auto’s voor de veiligheid finish • • soort horloge

Schrijf bij ieder woord een rijmwoord.
Dat rijmwoord is een Engels leenwoord of het is daarvan afgeleid.

vrees r denken t dieper k

zo sh wennen sc stenen tr

Aan het eind van Engelse leenwoorden klinkt ~tch als /tsj/ en ~sh als /sj/. Met welke letters eindigen deze 
woorden? Kleur de stukjes tch blauw. Kleur de stukjes sh groen.

smash stopwatch computercrash rugbymatch finish

Maak de woorden af met a, ai, sh of tch. Schrijf ze op.

Deze vuilniszakken moeten naar de cont...ner. Wie helpt me? 

Dan kan ik op de stopwa... precies zien hoe lang je erover doet. 

Irene, Youssef en ik kwamen bijna tegelijkertijd over de fini... . 

In een moderne auto beschermt een ...rbag je bij een botsing. 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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