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samen leven

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Zie zo Spelling
blok 6 

Wat ga je doen?
Je leert woorden op tie juist schrijven.

4

Kies het passende woord en schrijf het op.
Kies uit: operatie - vakantie - informatie - politie.

1

Je schrijft tie, je hoort /sie/. Voor welke woorden klopt dat? 
Kleur acht woorden. 

3

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

    

Lees verder op kaart W8.
Kruis het juiste rondje aan. 
Lees de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Weetwoorden: je hoort /sie/ maar schrijft tie.
2
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

politie

tiener

discussie

presentatie

organisatieventiel

situatie

felicitatie

sportief

conditie

elastiek

combinatie

informatie

missietelevisie
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Zie zo Spelling
blok 6 

Vul de woorden in.
Kies uit: informatie - politie - portie - paasvakantie - prestatie - advertentie - isolatie.

Hij vroeg meer             aan de            agent.

Mijn stukje was veel kleiner dan jouw            .

De             is meestal in april. Wij gaan dan skiën!

Dat was een knappe             van die atleet. 

Ik zag een interessante             in de krant.

Door die             is het warmer in ons huis.

Schrijf daarna de gekleurde woorden in het rooster. Dat kan maar op één manier.

4

De letters in de oranje vakken vormen een woord. Welke tekening past daarbij? Kruis aan.

4

informatÜ 

paasvakantÜ 
p  ̄ statÜ 
ad� r
 ntÜ 

isolatÜ 

politÜ 
portÜ 
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p o r t i e
p o l i t i e
i s o l a t i e
p r e s t a t i e
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a d v e r t e n t i e
p a a s v a k a n t i e
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samen leven

De regendruppels vernielden mijn werk. Werk jij dit netjes af?
Vul in: tie, atie of itie maar ook eenmaal sie. Schrijf de woorden helemaal op.

Over hoeveel weken begint de grote vakan ?  

Heb je ook inform  op het internet opgezocht?  

Iedereen krijgt een por  frietjes en een hamburger.  

Die jongens hadden een felle discus  over het voetbal.  

In het ziekenhuis is de oper  meteen uitgevoerd.  

Dat vind ik een extra knappe prest !  

Margriet wil later bij de pol  gaan werken.  

5

Dictee-met-twee.
Dicteer om de beurt een woord van kaart W8.
Schrijf telkens het woord op. Kijk meteen na of het juist is.

Ik schrijf het woord ...
Is het woord juist of fout?

Kruis aan.
Foutje?

Schrijf het nu juist.

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

 juist fout  

6

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken
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