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Woorden op d en t
De eindletter d of t?

Ik maak het woord langer. Dan hoor ik het.  

Grondwoord

baar__?  baarden  baard

taar__?  taarten  taart

Afleiding
paar__je  paar__ + je  paarden  paardje

taar__je  taar__ + je  taarten  taartje 

Samenstellingen
Ik kan nieuwe woorden maken door woorden samen  te voegen.
Het stappenplan …
1. Ik hoor een samenstelling.
2. Ik verdeel de samenstelling en ik denk na over elk woord.3. Ik kleef de woorden terug aan elkaar.
Voorbeelden:
zakdoek zak + doek = zakdoek
voordeur voor + deur = voordeur
roeiboot roei + boot = roeiboot
achttien acht + tien = achttien

Eerst knippen,

dan kleven!

Hoofdletters en leestekens
Ik schrijf een hoofdletter bij …
… het begin van een zin en na een punt, een vraagteken en een uitroepteken.  Stop! Je moet hier afdraaien. Zal ik de weg vragen? Nee, ik vind het wel.… een naam, voornaam, straat, gemeente, stad en land. We gaan op schoolreis naar Amsterdam, de hoofdstad van Nederland.… een taal.
 Ik spreek Turks en Vlaams, mijn overburen spreken Engels.… wie of wat heilig is.
 De christenen lezen de Bijbel, de moslims lezen de   Koran en de joden lezen de Thora. Dat zijn heilige boeken.
… feestdagen.
  Iedereen viert Nieuwjaar. 

Nou, ik wou dat ik 

zou kunnen 

zeggen:

‘Ik hou van jou, 

ook in de kou en 

vooral van jouw mooie ogen.’

Woorden met au, 

auw, ou of ouw
Ik hoor een woord met een au/ou-klank.  

Staat het woord in mijn au-lijst? 

  Ja, ik schrijf au van auto.  

 Nee, ik schrijf ou van oud.

Welke medeklinker hoor ik in het 

grondwoord na de au/ou-klank?

  Ik hoor w. Ik schrijf auw van  

 blauw of ouw van vrouw.

Onze poes wacht op applaus. 

Ze trok de draadjes uit een kous. 

Nu zitten er allemaal touwtjes 

rond haar kleine scherpe klauwtjes.


