
- 1'4•i·U· 

r tussen de remmen wij willen zij kloppen jullie rennen 

de bussen de vissen de modder jullie winnen alleen 

alles wij klimmen de poppen de zussen zij stappen 

zij trekken de appel wij zeggen de stokken zij zetten 

Zo moet je verdubbelen 

Ik 
luister 

naar het 
einde 
van de 

klankgroep. 

■ 

ik 

t) 
korte klank 

~ Z!!tte v~tte 
klPpen stgppen 

1 klinker en b!:!ssen 
2 medeklinkers 

verdubbelen GROEN 

Zie spellingweter 27. 

D Schrijf alle pakketwoorden over bij het passende kapstokwoord. 

zatte 

dteA 

~ 
appel 
dh:n 

kippen 

wdlen 

W-tnne:ri 

Mmrmn 

stoppen 

/J:o-pµen 
modder-

vette 

remmen 
renne:n 

u)j;en 

bussen 
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S Hak de woorden van het woordpakket. Schrijf de letters in de vakjes. 

~ rnrn00@J 
0 m~ ~0@J 
0 ~ @]@]0@] 
~~000@] 
~~ @]@]0~ 
@]~0 0 0@] 
0 ~000@] 
~ [@][!][!]0@] 
@]~ @]@]0@J r 
0 ~000@] 

hak 
hak 
hak! 

0 0 li]li]~@] 
~ 0 @]@]~@] 
~ ~ 0 0~@] 

. r A> ~mm~~@] 
~J~ ~[tl~ [[I]~0~ 

~,,.._ -,_..,,,_ ., - 0~~ ~C!J0@J 
· · :"'').; 00l@l[[I]~0@J 
~ 00~ ~[!]0@] 

■000@] 
~ [ti][ti]0CiJ 

C: EJ Kleur in elk woord in oefening 2 de dubbele medeklinkers. 
Kleur de klinker ervoor groen.e 

D Vul in de volgende tekst passende medeklinkers in. 
Schrijf dan alle woorden met twee medeklinkers nog eens op. 

De struisvogel is de grootste nog 

levende vogel op aarde. 

De ko pp en van de ma nn etjes 

steken twee meter boven de grond uit. 

Door zijn lange poten kan een 

struisvogel tot zestig kilometer per 

uur re nn en. 

Met die poten kan hij ook geweldige 

tra Pfl en uitdelen. 

lwppen 
manru:1p4 

rennen 

'"~~ Klaar? Maak de oefening op blz. 69. Zet eerst een kruisje . D 
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l3 Zoek tien woorden met een verdubbeling van de medeklinker. 

De woorden staan van links naar rechts en van boven naar onder, 

maar ook eentje zo: ? . 

Zet er een streep door en schrijf ze onder het rooster op. 

r 

rnetv:ven w.aML',,n witt;e 

knnen 
zwemmen ~n 

t4·i·U·i·kiä 
m Zoek bij elke rebus het passende woord. 

k=r p=n v= m 

"1>6> 
raften netten rr7/4,dM.,n 

-t b=z zw = r 

l 
-

.. - .. - .. .. - ... - -..a 

~ -

ZdA4!;1en remmen 

/ 69 


