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Je herhaalt klankwoorden met sch~ en schr~.
Op verkenning
1

ld

-Sp

datum:

extra

-

Wat ga je doen?

el li

ng

naam:

bee

b

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars

Bij de plaatjes horen woorden.
In twee van die woorden hoor je /schr/ (of /sr/).
Zet een kring om die twee plaatjes.

Uitleg
2

Weet je het nog?
Hoor je na /s/ een /g/?
Dan schrijf je sch~.
Na sch~ komt soms een r.
Dan hoor je /sr/ of /schr/.
Je schrijft altijd schr~.
u Lees kaart K2 en kaart K13 nog eens.
Aan de slag
3

Schrijf deze woorden in het goede vak.
schrik – schreeuw – scheren – schep – schuilen – schrijven – schroeien – schoenen –
schelpen – schroeven – schriften – schilder – schuur – schram – schrikkeljaar – schooljaar
sch~
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Aan de slag
4

5

Ieder woord is gemaakt van twee woorden.
Zet daar een streep tussen.
Kleur de stukjes met sch~ groen.
Kleur de stukjes met schr~ blauw.
taartschep
|

geheimschrift

sportschoen

schroevendraaier

schaafwond

bananenschil

rekenschrift

nagelschaar

overschrijven

zeilschepen

schuifdeur

schreeuwlelijk

Schrijf achter ieder woord een rijmwoord met sch~ of schr~.
Kun je geen rijmwoord bedenken? Kijk dan bij opdracht 3.
stiften

6

schr

zoenen

wilder

smeren

leeuw

stam

helpen

In elk rijtje (↓) is één woord fout. Kruis aan.
Q rekenschrift
Q schriften
Q handschift
Q schriftelijk

7

proeven

Q sportschoen
Q schroenpoets
Q handschoen
Q schoensmeer

Q schrijver
Q opschrijven
Q schrijfster
Q schijfschrift

Maak de woorden af met sch of schr.
Schrijf ze op.
Eet jij de ...il van de appel ook altijd op?
Op het boek staat een foto van de ...ijfster.
Pas op, want anders gaat dat papier ...euren!
Ik moet nog drie zinnen in mijn taal...ift schrijven.
Terugkijken

8

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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