
10 Thema 2 - les 3

les 3

Woorden net als fi ets, lamp en erg

Spellingweter 13  Woorden met meerdere letters achteraan

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

kort  Mijn haren zijn niet lang maar   .

soms  Ik hoor   de wind waaien.

de berg  We klimmen over de hoogste   .

het dorp  Opa woont niet in de stad maar in een   .

de kaart  Ik koop een   voor het feest.

de lift  Ik neem nooit de   maar altijd de trap.

de muts  Draag jij in de winter ook een   ?

de mist  Door de   zie ik bijna niets.

naast  Ik sta   de juf op de klasfoto.

de post  Hij doet de brief op de   .

zelf  Ik dek   de tafel.

Maak woorden: een zwart stuk gevolgd door een blauw stuk. Schrijf de woorden op.

-ns

we

ee

ka
da

-lk

wo

ba

me
do

-st

ka
naa

fee

re

1

2



11Thema 2 - les 3

thema 2

Maak de woordworm los. Schrijf de woorden twee keer op.
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Schrijf de woorden met gaatjes op.

1 Ik ga met de fie  naar school.  

2 Ze woo  in het dorp.  

3 In de zomer slaapt hij in een te .  

4 Een steek van een we  doet veel pijn.  

5 Een wolf is een eng bee  .  

Vul de tekst aan. Kies uit: hij lust – de kers – de taart – het feest – elf – Poets

Ridder Roel wordt  jaar.

Het is  . 

Er is  . 

Er zit een  op.

Hij  wel een stukje.

 maar goed je tanden, Roel!

3

4

5

Mijn moeilijke woorden
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Woorden net als ui

Spellingweter 11  Woorden met ui

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

het schuim  Ik speel met het   in het bad.

het kruis  De juf tekent een   op het bord.

de buik  Mijn   doet pijn.

de duim  Ik steek mijn   omhoog.

ruim  Mijn kamer is groot en   .

de bui  Tijdens het fi etsen maakt de   ons nat.

de ruit  Er zit een barst in de   van de auto.

het luik  De kat kruipt door het   in de deur.

de muil  De leeuw heeft een grote   .

de fl uit  Mijn zus speelt een lied op haar   .

de buil  Ik heb een   op mijn hoofd.

uit  Het kuiken komt   het ei.

het puin  De storm maakt veel   .

juist  Dat is niet fout maar   .

Maak een woord met de letters.
Tip: De eerste letter staat in het blauw.
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Schrijf het tegengestelde.

1 goedkoop   

2 ik open  ik  

3 proper   

4 dwerg   

Vul elk raadsel aan. Kies uit: de pluim – de tuin

Soms hoor je roekoe roekoe in de   .

Mijn   is grijs.

Ik ben een   .

uit – ik duik – de muis – lui

 Overdag slaap ik. Ik ben   .

Soms eet ik een   .

Dan vlieg ik   de toren.

Ik   naar beneden.

Ik ben een   .

ik huil – de snuit – het huis – de muur – ik kruip – de deur

Ik   niet maar ik piep.

De   van mijn   is niet groot.

Ik   door een gat in de   .

Mijn   is grijs. Ik ben een   .
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Mijn moeilijke woorden
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Woorden net als drie, mee, pa, zo en nu

Spellingweter 1  Woorden die je schrijft zoals je ze hoort
Spellingweter 23  Woorden met ee op het einde van een woorddeel/woord
Spellingweter 24  Woorden met a, o en u op het einde

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

wie    wil mij helpen bij de afwas?

de trui  Ik heb een gaatje in mijn   .

de zee  Ik zwem graag in de   .

meedoen  Wil jij met ons   ?

daarmee  Open jij   een blik?

ik ga  Ik   naar de markt.

de sla  Daar koop ik een krop   .

de vlo  Een   zit in de pels van de kat.

u   Hebt   een pakje voor mij?

Schrijf de woorden in de juiste ballon. Kies uit:

slee – drie – pa – zo – ma – nu – ja – nee – fee – ga – knie – bui
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a  Zoek de woorden van  in het rooster. Doorstreep het woord en schrijf het op.
 Tip: De eerste letter staat in kleur. Schrijf steeds een zo lang mogelijk woord.

g a t w e e d e

g s t a j e a m
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e m e e g a a n

b Kleur de letters die blijven staan. Schrijf de zin op.

Maak de woorden los. Schrijf de zinnen op.

1 Hetveeeetnudeslaop.

2 Devlozitzoknusindepels.

Vul de tekst aan. Kies uit: de trui – de pa – zo – meegaan – twee – de kast

Er woont een mot in mijn   .

Ze maakt een gaatje in mijn   en eentje in mijn sok. 

Dat zijn er   .

Mijn   zegt: “   kun je niet   .”
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 en eentje in mijn sok. 

Mijn moeilijke woorden




