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Opdracht spellingtermen

Doel (opbrengst)

Doel (opbrengst)

a. Je weet wat de term betekent.
b. Je kunt het verschil met andere termen
herkennen.
c. Je kunt voorbeelden koppelen aan de
bijpassende term.

d. Je weet wat de term betekent.
e. Je kunt het verschil met andere termen
herkennen.
f. Je kunt voorbeelden koppelen aan de
bijpassende term.

Nodig

Nodig

Deze opdracht
Aanwijsschema
Opdrachtkaarten A en B

Deze opdracht
Aanwijsschema
Opdrachtkaarten A en B

Doe het zo

Doe het zo

Je werkt als tweetal: de een is A, de ander B.
A voert de opdracht A uit, B leest de opdracht
voor.
Na opdracht A wissel je van rol en voert B
opdracht B uit.
Bespreek na elke opdracht samen wat er al
goed gaat.
Wat zou je misschien nog beter / sneller willen
kunnen?
Hoe ga je dat aanpakken?

Je werkt als tweetal: de een is A, de ander B.
A voert de opdracht A uit, B leest de opdracht
voor.
Na opdracht A wissel je van rol en voert B
opdracht B uit.
Bespreek na elke opdracht samen wat er al
goed gaat.
Wat zou je misschien nog beter / sneller willen
kunnen?
Hoe ga je dat aanpakken?

aanwijsschema

soorten klanken
klinker

medeklinker

Klanken
opdrachtkaart 1A

Klanken
opdrachtkaart 1B

B leest voor:
Hoor je een klinker of een medeklinker?
A wijst aan in het schema:

A leest voor:
Hoor je een klinker of een medeklinker?
B wijst aan in het schema:

[aa]

[oo]

[t]

[s]

[b]

[p]

[e]

[u]

[z]

[w]

[ie]

[oe]

Klinkers
opdrachtkaart 1A

Klinkers
opdrachtkaart 1B

B leest voor:
Hoor je een korte klinker, een lange
klinker of een tweeklank?
A wijst aan in het schema:

A leest voor:
Hoor je een korte klinker, een lange
klinker of een tweeklank?
B wijst aan in het schema:

[oo]

[ee]

[e]

[ei]

[ou]

[o]

[u]

[i]

[aa]

[uu]

[oe]

[ie]

aanwijsschema

soorten klinkers
korte klinker

lange klinker

tweeklank

Gelede woorden
opdrachtkaart 1A

Gelede woorden
opdrachtkaart 1B

B leest de woorden voor.
A wijst aan welk soort geleed woord het is
èn legt uit waaraan dat is te herkennen.

B leest de woorden voor.
A wijst aan welk soort geleed woord het is
èn legt uit waaraan dat is te herkennen.

fietstas

kattenbak

hartelijk

landelijk

vluchtheuvel

ontstemd

bochtig

botsauto

aardigheid

ongewoon

woedend

kanariegeel

gevelstenen

huilerig

aanwijsschema
gelede woorden

samenstelling

afleiding

