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les 5

Woorden net als veilig

Spellingweter 13  Woorden met ei of ij

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

de wereldleiders  De  vergaderen in Brussel.

de aardbei  Ik eet graag slagroom op een  .

de leiding  Wie heeft de  in het spel?

de veiligheid  De politie garandeert de  tijdens de wedstrijd.

Rangschik de woorden alfabetisch.

1 eigenaardig – rijbewijs – scheiding – woestijn – verrekijker

2 konijn – belangrijkste – scheidsrechter – heilig – paardrijden

De woorddelen van twee ei/ij-woorden staan door elkaar. Schrijf ze op.

1 wei gei nig ten 

2 der lijk on bleek wijs 

3 de tig ein lijk spij 

Vul aan: ei of ij. Schrijf de woorden op.

de landen tegel k de kl ndochter

De blauwe woorden staan in de verkeerde zinnen. Zet ze juist en schrijf ze over.

1 Bereik ik stokstijf de eindstreep?

1

2

3

4

5 Zet ze juist en schrijf ze over.
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2 Hij bleef tijdig voor de ijskar staan. 

3 De woestijn is een uitgestorven dier.

4 Ik zie een oase in de sabeltandtijger.

Vul de tekst aan. Kies uit:

de boerder   – v  lig – het ontb  t –   genlijk – het spiegel   – 

de b  en – w  nig – het pal  s – de roz  nen – het   nde – kl  ne – 

geh  mzinnige – zij sch  den – k  ken

Wilbur leeft op de (b)  van boer Gijs. Elke dag ziet er zo uit:

6u30:  (o)  van vla met (r)

want hij lust geen (s)  .

11u: (k)  naar de vliegen en (b)

13u: (w)  doen behalve slapen in zijn (p)

17u:  (e)  van de dag

(e)  voelt Wilbur zich (v)  .

Tot hij de (g)  stem hoort van een 

(k)  vriendin.

Worden ze vrienden of (s)  hun wegen?

Lees het hele verhaal in het boek Charlottes web.

Mijn moeilijke woorden

thema 2
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 .

Meer lezen? 
Charlottes web, E.B. White,
Talentbib 4

4

Dit verhaal gaat over het meisje 
Veerle, dat de dieren kan verstaan.

  Zij is dol op een biggetje 
  dat Wilbur heet.

Wilburs beste vriendin is Charlotte A. Cavatica, 
een beeldschone grote grijze spin, die bij hem in de 
schuur woont.
Ze hebben een heerlijk 
leven, samen met de andere 
dieren op de boerderij.

  Als Wilbur in gevaar is, bedenkt   
  Charlotte een heel slim plan dat ze 
  met de hulp van de rat Tommel ten   
  uitvoer brengt. Zou het hun lukken zijn  
  leven te redden? 

Het boek dat alle Amerikaanse kinderen hebben 
gelezen!
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Woorden net als hersenen, leeft ijd en lasti g(e)

Spellingweter 7  Woorden net als kinderen, meubelen, tekenen
Spellingweter 11  Woorden net als rustig(e)
Spellingweter 13  Woorden net als ei of ijs

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

zij toveren  Mensen geloofden dat heksen konden  .

lederen  Wij hebben een  zetel in de woonkamer.

sommige  Op  dagen voel ik me een beetje droevig.

weinig  Er is nog maar  bekend over de sabeltandtijger.

het kookeiland  Papa bereidt de maaltijd aan het  .

de rugpijn  Mama gaat naar de dokter voor haar  .

Zet in het meervoud.

ik giechel  wij 

ik hinkel  wij 

ik verander  wij 

ik teken  wij 

Zoek een synoniem.

1 naderbij komen  (n)

2 zo groot als een reus  (r)

3 heel serieus  (e)

Vul de zinnen aan.
Tip: de eerste letter krijg je cadeau.

Tijdens het (r)  komt 

de juf de (l) sommen 

(v)  . Een rekenmachine is verboden. 

Want de juf toont geen genade of (m)  . 

Grapje! Onze juf is (aa)  !

1
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4
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Vul elke krantenkop aan.

Tornado maakte gist popcorn van maïsveld t dens hev onweer

Kind vinden overbl fselen van mammoet

Vor e week kwam de babykangoeroe uit de buidel tevoorsch n

Ontsnapte olifant ontw kt tijd kraampjes op marktpl n

Vul de tekst aan. Kies uit:

het t    dschrift – allerl       – nod   – levensbedr      gende – de feestkled     –

de       eren – het z      l – verm    d – overbod  e – kl      ne – nutt  e – puzzelen – 

donderen – regenen – de v      ligheidsspelden

Overleven in de wilde natuur is geen (t)  ,

maar een boek met (a)  tips.

Heb je vuur (n)  in een

(l)  situatie

of om (e)  te koken?

En een (z)  om te schuilen

als het gaat (d)  of (r)  ?

(v)  en een zaklamp passen na wat (p)

in de (k)  survivalkit. Hoe (v)  je

(o)  dingen? Laat je (f )  thuis.

Nog meer (n)  tips

lees je in het boek Overleven in de wilde natuur.

Mijn moeilijke woorden

5

6

Meer lezen? 
Overleven in de wilde natuur, 
Moniek Vermeulen en Frank Pollet, 
Talentbib 4

4Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

O
verleven in de w

ilde natuur | M
oniek Verm

eulen en Frank Pollet

Overleven in de wilde natuur

Een tocht. 
In een ruig gebied. 
Als uitdaging.
Is dat iets voor jou?

Fijn! Maar ho! Stop! Wacht toch nog even 
voor je je rugzak op je schouder hijst. 
Neem eerst een vel papier en maak een 
to-dolijst. Zet ‘dit boek lezen’ helemaal 
bovenaan. Het staat immers vol 
steengoede info, coole tips en slimme 
trucs om van je tocht een knalavontuur 
te maken. 
Waar wacht je nog op?

Overleven in de wilde natuur
Moniek Vermeulen en Frank Pollet | Bartjan Baarslag
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Woorden net als beiden, doodsbang, ploeg en spannend

Spellingweter 6  Woorden net als ring of bank
Spellingweter 13  Woorden net als ei of ijs
Spellingweter 15  Woorden net als weg of lach
Spellingweter 23  Woorden net als hond of tent

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

de gevangenis  Hij zit zijn straf uit in de  .

de schenking  Mijn grootvader gaf een  aan het museum.

het kleingeld  Ik stop  in de broodautomaat.

ijskoud  Hij dronk zijn glas witte wijn graag  .

het zoutvat  Hij stoot het  om.

de scheidsrechter  De  hield de ploegen uit elkaar.

de landweg  Ik rijd met mijn auto op een  .

Vul de woorden aan: t, d, g, ch, ei of ij.

z straa

a terkanhoof we

verb ster vlie vel

schil pa

Vul aan: ng of nk.

1 bemanni  De  vaart met de boot de haven uit.

2 koni in  De  zwaait vanop het balkon.

3 da baar  Ik ben  voor het geschenk.

4 parki  Heb jij nog wat kleingeld voor de  ?
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a Vul de woorden aan. 

b Schrijf ze in de tekst.

de wedstr d – de we  – de bevolki  – ba  – het land – de sla en – 

hij ber kt – het ein pun  – de overnachti

Twee ploegen houden een (w)  .

Wie het snelst de (w)  vindt, wint een (o)  .

Je hoeft niet (b)  te zijn voor de plaatselijke (b)  .

Er leven geen (s)  op het paradijselijke (e)  .

(b)  jouw ploeg als eerste het (e)  ?

Vul de woorden aan.

g ch  – t d De walvishaai legt elke da  een lange afstan  af.

t d  – ei ij  Hij heeft een kop met drieduizen  kl ne tanden.

ng nk    Als hij ho er heeft, va t hij pla ton met zijn bek.

g ch  – ei ij  Vissen raken niet we  en bl ven

t d  – ng nk  in zijn mon  ha en.

ei ij  – ng nk  Hij wordt tot v ftien meter la  en heeft e el de orka

ei ij  – t d  als v an  .

Mijn moeilijke woorden
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