1

Luister naar het einde van elke klankgroep. Kleur de kaartjes:
rood

als je een lange klank hoort aan het einde van een klankgroep.

groen

als je een korte klank hoort aan het einde van een klankgroep.

droge

kapen
uitmaken

graven

2

koppel
groene

zwijgen

buigen
aankopen

doelpalen

muziek
soorten

vijfhonderd

granen
zeggen

opdrogen

Vul aan met ei, ij, au of ou. Schrijf de woorden op.
1 In m

leggen alle vogels een

2 De ring is van g

f uur!

4 Aisha gedraagt zich wat fl
5 Kan je me het z

w.

t even geven?

6 De kabouter is erg kl
7 T

n.

gers zijn mooie dieren.

8 Onze school zit in een mooi geb
9 Er is te w

nig t

10 Het is b

na het

11 P

.

d.

3 Het is al na v

3

taak C

w.

d.
nde van de film.

wen hebben mooie veren.

Schrijf op wat je ziet of wat de kinderen doen. Gebruik een woord met ng of nk.
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pannen

4

Vul aan met nk of ng. Schrijf het woord op.
1 De leerlingen zitten in een grote kri
2 Jonas ha
3 Hij de

t de aap uit.
t dat hij grappig is.

4 Dan struikelt hij over een ba
5 Zijn vi

.

er doet pijn.

6 Zijn gejammer kli

5

.

t wel alsof hij zi

t.

Vul het rijmpje aan.
Je kunt heel veel in je
als je maar in jezelf gelooft.
Met je vingers de wolken raken.
De knapste uitvinding

.

Net als je idool, dansen en zingen
en over muren van twee meter

.

Heel snel fietsen zonder trappen
en de juf doen lachen met flauwe

.

Ach, wat fijn om je niet in te tomen.
Met je ogen dicht, even

6

.

Vul het tegengestelde in.
Niet wit maar

. Niet vies maar

.

Niet oud maar

. Niet hoger maar

.

Niet zacht maar

. Niet groot maar

.

Niet goed maar

. Niet warm maar

.

Niet onder maar

. Niet kort maar

.

Niet zwarte maar

. Niet zuur maar

.
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7 Los de puzzel op.
1
1

2

3
4
4
5

6

7

Van links naar rechts
1 lekker op frietjes, bv. ketchup, mayonaise:
2 ik zie het twee keer: ik zie het
4 bakt de bakker en eet je als ontbijt:
5 rode drank gemaakt van druiven:
6 als je hard valt, kun je je arm:
7 iemand die getrouwd is, draagt dit rond zijn vinger:
Van boven naar beneden
1 valt uit de lucht in de winter:
3 doet een agent rond de arm van een boef:
4 ander woord voor vuur:
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