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KIJKER 4 Les 18
Oefeni n g 33
Ik vul de woorden met wr in.
wratten – wrijft – wroeging – wrede – wriemelen – wrak – wreekt – wraak – wrok – wrange –
wringt

wro k

wrede

Met _____________ in haar stem zei de oudste kip: ‘Die _____________
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wratten
wringt
wrie melen
wrijft
om. Hoe we ook ______________________,
hij _____________
ons
wreekt
in met zout en peper en bakt ons in de pan. Wie _____________
ons?
wraak
Onze _____________
zal zoet zijn. We binden die man vast op een heel
wrak
wrange appelen te eten.
klein _____________
op volle zee. Hij krijgt enkel wat zure of _____________
wroeging
Wat zal hij dan spijt of ______________________
hebben!’
man met twee _____________ op zijn neus _____________ onze nek

Oefen in g 34
Ik schik de woorden alfabetisch.
wrang – wroeging – wriemelen – wreed – wrak – wreken – wrok – wringen

wrak
wrang
________________

wreed
wreken
_________________

wrie melen
wringen
_________________

wroeging
wro k
_________________

________________ _________________ _________________ _________________

Oefen in g 35
Ik vul de woorden op b in.
eb – bib – web – job – bob – bieb – rib – krab – club – blub
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bob

1 Mijn oom drinkt niet. Hij mag altijd ________________ zijn.

eb

krab

2 Na vloed komt ________________. Dan vind je wel eens een ________________ in het zand.

bib
b ieb
Sofie is lid van de judo________________.
Ze viel en heeft pijn aan een ________________.
club
rib
Als vakantie________________
moet ik poetsen.
job
Gisteren zag ik een prachtig spinnen________________.
Ik kon dat toch niet wegdoen?
web
Ik zwem onder water en ik zeg ________________.
blub

3 Boeken haal je in de ________________ of ________________.
4
5
6
7

bob, eb, krab,

blub...
blub...

Ik schrijf de woorden over. _________________________

bib, bieb, club, rib, job,
web, blub
_________________________________________________
_________________________________________________
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Focus Vergeet-mij-nietjes 4 en 5: woorden met wr en woorden op b
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