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Woordpakket 5

Oefen hier je woordpakket.

bekijken          

de leeftijd          

het medelijden          

ontwijken          

het ravijn

   de strijd         

tevoorschijn         

de wijk         

giechelen         

de hersenen         

naderen         

veranderen         

aardig         

lastig        

 ernstig         

geweldig                           

         nodig              

enige          

    reusachtige              

sommige

1

• In woorden met eren, elen, enen hoor je een doffe e.

• Je schrijft een ei als het woord op je ei-kaart staat.
 Andere woorden schrijf je met ij.
	 Neem je ei-kaart erbij!

• Je hoort een doffe e maar je schrijft ig(e): rustig, bezig, 
 machtige …
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Vul aan met ei of ij.
Schrijf het woord op.

 bek ken str d ndelijk rav n  

     

 medel den z lboot w k tevoorsch n

Vul aan met elen, enen of eren.
Schrijf daarna het woord in de zin.

nad   Ze  de top van de berg.

rek  Wij  op je hulp.

led  Die  schoenen wil ik niet dragen.

kalv  Op de boerderij van boer Gust zijn er veel  
  geboren.

tek  	Malik kan prachtig .

vergad  Onze directeur moet bijna elke week .

hink  Wij  tijdens de speeltijd op de speelplaats.

giech  Wat kunnen die meisjes toch .

3

4

Schrijf de woorden in de juiste kolom.2

geweldig – handige – aardig – grappig – reusachtige – lastig – ernstig – 
gelukkige – enige – sommige – nodig – rustige

ig ige 

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 5 op blz. 61.   
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Woordpakket 6

Oefen hier je woordpakket.

beiden        

beroemd        

de kleedkamer        

het middageten        

veilig

de bemanning       

hij loog      

de gevangenis       

de bevolking      

 doodsbang        

de waarzegster        

geheimzinnig        

boeiend        

de leider    

     rondlopen   

     de parking    

   de ploeg    

   spannend       

de scheidsrechter       

de verbazing

1

• Schrijf ik d of t op het einde van een woord?
 ➔	Maak het woord langer!
 bv. landen dus land, kaarten dus kaart
 Soms zitten d- of t-woorden in een ander woord verstopt!
 bv. brandweer

• nk schrijf je zonder g! 
 ➔	Je kunt het woord ook verlengen om de eindletter beter 
  te horen.

• g of ch? Je schrijft meestal g. 
 Woorden met ch moet je onthouden.

• Je schrijft een ei als het woord op je ei-kaart staat.
	 Neem je ei-kaart erbij!
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Vul in: d of t, ng of nk.
Schrijf het woord op.

 klee kamer verbazi  stou  doo sbang

      

 bevolki  visne  geva enis schei srechter

 boeien  plotseli e beroem  da baar 

3

Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  2

ei ng eind-d g

Kleur de woorden waar je de verlengingsregel kunt gebruiken.
Schrijf de woorden op.

4

feesttent

eindstreep

spelleider

eetkamer

bezig

koning

vliegtuig

badkamer

eigenzinnig

bedsprei 

braadoven 

voeg 

geschenk

broodtrommel

bang

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 6 op blz. 61.   
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Woordpakket 7

Oefen hier je woordpakket.

eerlijk          

gevaarlijke          

dadelijk          

afschuwelijke          

heerlijk

lelijke          

duidelijk          

belachelijke          

natuurlijk          

moeilijke

gemakkelijk         

 mogelijke         

 vrolijk          

oneerlijke   

       uiteindelijk

vreselijke      

waarschijnlijk      

wonderlijke 

     vriendelijk      

verschrikkelijke

1

Je hoort een doffe e maar je schrijft (e)lijk(e): heerlijk, moeilijke, 
mogelijke …

20
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 Zoek in het woordpakket het tegenovergestelde woord.  

 oneerlijk onvriendelijk 

 onduidelijk verdrietig 

 mooie gemakkelijke

Schrijf de woorden van het woordpakket in de juiste kolom.  2

3

lijk elijk lijke elijke

Verbind het kopje met het juiste staartje.
Schrijf het woord op.

4

natuur •

tijd •

hart •

wonder •

• elijk

• lijk

• elijk

• lijk

besmett •

afschuw •

ongeloof •

persoon •

• lijke

• elijke

• lijke

• elijke

Klaar? Zet een kruisje.   
Maak oefening 7 op blz. 62.   




