
Tijd voor Taal

11

WOORDPAKKET 5

Mijn moeilijke woorden

boerin   boeven   brieven   hoeve   keuze   leuker   niemand

proeven   verliezen   vieren   alweer   raakte   beleefde

daardoor   gevoel   moorden   speelplaats   stroomde

verdiende   vreemde                                                                                             

ik

lange klank

1 klinker en
1 medeklinker

Apen zweven
over muren 

verenkelen ROOD

ik

ik

andere klank

Zieke schilders 
moeten genoeg
rusten omdat ...

ik

gewoon

Tip
Hoor je na de 
klinker twee 
verschillende 
medeklinkers, 

dan doe je 
dus ook 
gewoon.

Ik
luister
naar het

einde
van de

klankgroep
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Tijd voor Taal

12

1

2

3

Haal alleen de woorden uit de kast die 
een ‘andere’ klank hebben. Schrijf ze op.

Onderzoek de eerste klankgroep. Schrijf de onderstreepte woorden over 
in de juiste kolom.

Zotte apen lopen langs de huizen.

De boer en de                            wonen op een mooie                           .

Vandaag                          we de jarige.

De heerlijke taart mag jij                           .

In het dorpje gebeurden vreselijke                           .

Zul je winnen of                           ?

Dat geheim vertel ik aan                           .

Is je lijm                          op?

De schilders gebruiken een model.

Ridders rijden op snelle paarden.

Kleuters kennen geen gevaar.

Morgen begint de herfst.

Onderstreep de woorden waar je de regel gebruikt: 
je hoort een ‘andere’ klank, dus doe je ‘gewoon’.      

Vul aan met een woord uit het woordpakket.

andere 
klank

korte
klank

lange 
klank

Paarden lopen in de weide.

Reizen jullie naar Spanje?                                    

tr
an

en

vri
en

den

boeken

waa
rv

oor

huu
rd

er

b
el

ee
fd

e

sp
ro

ok
je

leu
ker

d
ie

re
n

bo
ss

en

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oefen op de computer
met spellingmachine 

17 en 18.
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Tijd voor Taal

13

WOORDPAKKET 6

Mijn moeilijke woorden

ik

korte klank

1 klinker en
2 medeklinkers

Zatte vette
kippen stoppen

bussen

verdubbelen GROEN

ik

ik

lange klank

1 klinker en
1 medeklinker

Apen zweven
over muren 

verenkelen ROOD

ik

ik

andere klank

Zieke schilders 
moeten genoeg
rusten omdat ...

ik

gewoon

Tip
Hoor je na de 
klinker twee 
verschillende 
medeklinkers, 

dan doe je 
dus ook 
gewoon.

Ik
luister
naar het

einde
van de

klankgroep

HOE MOET JE VERENKELEN OF VERDUBBELEN?

goudvissen  trekpaarden  paddenstoel  aantallen  vertrekken

jammer  aankleden  klaarmaken  muziekdoos  overval

zomerdag  slaapkamer  boekentas  brievenbus  grootmoeder

dierentuin  ziekenhuis  schatten  schoten  schrokken
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Tijd voor Taal

14

1

2

3

Kun je de pakketwoorden lezen? Begin telkens 
bij het rondje en schrijf het woord op de lijn.

dier .  .  .  .  .  .

sch .  .  .  .  .

groo .  .  .  .  .  .  .  

aant .  .  .  .  .

aank .  .  .  .  .

paddenstoel          goudvissen          zomerdag          muziekdoos      

Kies het juiste woord, zodat je een goede zin krijgt.

Als je de verdubbelingsregel gebruikt, onderstreep je het woord; 
als je de verenkelingsregel gebruikt, omcirkel je het. 
Let op: soms worden de beide regels toegepast.

vertrekken – jammer – schrokken – ziekenhuis – brievenbus – klaarmaken

Hopelijk vindt de postbode onze 

Wat van het slechte weer.

De kinderen van die spinnen.

Een verpleegster werkt in het                                    .

We morgen naar Spanje.

Ik moet me vlug want ze komen me binnen 
vijf minuten halen.

Vul de ontbrekende letters van de pakketwoorden in. Schrijf de woorden
nog eens over.

Oefen op de computer
met spellingmachine 19.
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Tijd voor Taal

15

WOORDPAKKET 7

Mijn moeilijke woorden

babbelen   winkelen   knutselen   kriebelen

rinkelen   wandelen   openen   oefenen   regenen   anderen

fluisteren   bibberen   gisteren   bladeren   kinderen

donderen   eieren   betere   dappere   iedere

Wat stellen de tekeningen voor? Kies een woord uit het woordpakket.1
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Tijd voor Taal

16

2

3

4

wand .  .  .  . reg .  .  .  .         

reg .  .  .  .

Pinkst .  .  .  . dond .  .  .  .  

De kinderen openen graag in de klas.   

We fluisteren als het koud is.

Ze kriebelen de flessen. 

Ze bibberen omdat het niet te luid mag zijn.

De spinnen babbelen op mijn benen.                           

De vet gedrukte woorden horen niet thuis in de zinnen. 
Het juiste woord staat in een andere zin. 
Schrijf het juiste woord achter de zin.

Maak de woorden langer. Kies uit: -enen, -elen of -eren.
Schrijf elk woord dan nog eens helemaal op.

nereiesaap

neleddim 

neregnoj

neredna

neleppadraa

nerevot 

Lees de woorden van achter naar voren. Schrijf het juiste woord op.

knuts

rink

elen

eren

enen

blad

luist

bibb rek

Verbind elke vis met de juiste bokaal. Schrijf alle gevonden woorden op
de invullijn.

Oefen op de computer
met spellingmachine 20.
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