Woorden met zj als g geschreven
In sommige woorden hoor je zj, maar schrijf je g.
Die woorden moet je onthouden.
Woorden met zj als g schrijf je net als giraf.
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Woorden met zj als j geschreven
In sommige woorden hoor je zj, maar schrijf je j.
Die woorden moet je onthouden.
Woorden met zj als j schrijf je net als journaal.
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a Vul de woorden aan met g of j.
de

iraf – ze

het colle

ongleren – het horlo
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e – de etala

b Schrijf de woorden in de juiste kolom.
zj als g geschreven

zj als j geschreven
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Vul de zinnen aan met de juiste woorden. Kies uit:
Tip: kijk naar de eerste en de laatste letter.
het horloge – de etalage – de garage – de journalist – de bagage – hij logeert – de jongleur – de jury
1 De b

e staat nog in de g

2 De j

tl

3 De j

r verovert het hart van de j

4 In de e

3

e.

t in het buitenland.

e ligt een prachtig h

y.

e.

Vul het gedicht aan met de woorden met zj als g of j. Kies uit:
de

ournalist – de

ongleur – het horlo e – ze lo eren – de

Een

iraf – de baga e

uit Olen

heeft heel wat gestolen:
Een

van een

,

die er niks van wist.
Ook de

van een jongen.

Die maakte gekke sprongen,
omdat hij wou

bij zijn vriend

en met de diefstal niet was gediend.
,

Het dier stal ook de kegels van een
die was fameus uit zijn humeur.
Hij verstopte alles hoog in de bomen,
want daar kon niemand komen.
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