doel

Week 1 | les 1

• Het lezen van meerlettergrepige woorden met -isch(telefonisch, logische).

De wens

materiaal

• leesboek bladzijde 4 en 5
• werkboek - en
bladzijde 6 en 7
• digibord
• stopklokken
• eigen stilleesboek

Werkbo ek

|

INTRODUCTIE

De wens > week 1 > les 1
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• Luister met de kinderen naar een aflevering
van ‘De Brandweerclub’.
• Het thema van deze week is ‘De wens’.
• Je leert de komende week meerlettergrepige
woorden met -isch- lezen.
INSTRUCTIE
1

2
3
4

|

Dit ga je leren:
meerlettergrepige woorden lezen met -isch-, zoals telefonisch en logische.

1

05
2

Opdracht 1
Je ziet woorden die eindigen op -isch-, zoals
logisch en technisch. Je ziet -isch-, maar je zegt
/ies/. Als je het stukje -isch- in een woord
herkent, kun je het woord gemakkelijker lezen.
De kinderen kleuren -isch-.
Lees de woorden voor. Lees de woorden
daarna in koor.
Laat enkele kinderen een rijtje hardop lezen en
let daarbij op de uitspraak van -isch-.

3

Opdracht 2
woorden. Lees het woord uit de eerste zin
voor. (Belg) Waar hoort dit woord bij?
(Belgisch) Laat dat woord onderstrepen.
2 De kinderen lezen het woord voor de tweede
zin. Ze kijken welk woord in de zin erbij hoort.
Bespreek het antwoord.
3 Laat de kinderen de opdracht afmaken en
bespreek de antwoorden.
4 Laat alle zinnen met -isch-woorden hardop
voorlezen.

4

Arabisch

filmisch

technisch

magisch

tropisch

optisch

medisch

nautisch

olympisch

chemisch

Lees het woord. Welk woord in de zin hoort erbij? Onderstreep dat woord.
a Belg

> Ruud komt uit Gent, hij is Belgisch.

b techniek

>

c ritme

> Dat meisje beweegt erg ritmisch.

d chaos

> Flip is erg chaotisch, zijn spullen slingeren overal rond.

Automonteur is een technisch beroep.

e toerist

>

In de zomer is het strand erg toeristisch.

f

>

Wij voerden een telefonisch gesprek.

>

Het is logisch dat je te laat komt, als je je verslapen hebt.

telefoon

Lees de rijtjes en neem de tijd op.
Oefen de lastige woorden.
Lees nog een keer. Neem de tijd weer op.
2
kosmisch
komische
ritmisch
vegetarisch
hilarische
logisch
technisch
tropische

3
motorische
historisch
euforisch
telefonisch
typische
kritisch
automatisch
tragische

Tijd 1

Tijd 2

Werkbo ek
De wens > week 1 > les 1

Dit ga je leren:
meerlettergrepige woorden lezen met -isch-, zoals telefonisch en logische.

1

2

Lees de rijtjes. Kleur -isch. Lees de rijtjes daarna snel.
1

2

3

4

logisch

panisch

Arabisch

filmisch

technisch

magisch

tropisch

optisch

medisch

nautisch

olympisch

chemisch

Lees de zin. Welk woord past in de zin? Trek een lijn naar het juiste woord.
Lees de zinnen dan fluisterend met het goede woord erin.
De sjeik is een Arabier. Hij is …
Mijn broer houdt van techniek. Hij is heel …
De koffie komt uit een automaat. Het werkt …
Zij heeft een allergie. Zij is …
Het is warm in de tropen. Het is …
Het toneelstuk is een drama. Het is …

05

Opdracht 3
1 De kinderen lezen deze opdracht in tweetallen
en nemen bij elkaar de tijd op. Ze hebben
stopklokken nodig.
2 Wijs de kinderen vooraf op de uitgang -isch en
-ische. Lees eventueel alle woorden een keer
voor.

3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

allergisch
automatisch
Arabisch
tropisch
technisch
dramatisch

Lees de tekst. Omcirkel de woorden met -isch of -ische.
Lees de tekst dan nog een keer fluisterend.

Russische droomhond
Jippe wil een hond. Het liefst een Russische herdershond. Dat zou fantastisch zijn! Alleen, Jippe is
allergisch voor honden. Dat is ontdekt na veel medisch onderzoek. Dat betekent automatisch geen hond
voor Jippe. Jippes moeder wordt panisch als er ook maar een puppy in de buurt komt. Logisch, want Jippe
krijgt jeuk van honden. Voor zijn verjaardag kreeg hij een tropische vis. Maar echt euforisch werd Jippe

De -kinderen gaan zelfstandig verder met
opdracht 4 en 5.

niet van zijn cadeau. Hij wil liever een hond. Dus droomt hij elke nacht van hilarische avonturen met zijn
hond. Zijn Russische droomhond.

6

8

3

panisch

6

De -kinderen gaan zelfstandig verder met
opdracht 3, 4, 5 en eventueel 6.
VERLENGDE INSTRUCTIE

2

logisch

1
plastisch
drastisch
panisch
romantische
toeristisch
elektrische
gigantisch
allergische

10

1 Woorden met -isch- zijn afgeleid van andere

1

g logica

De -kinderen gaan in hun eigen werkboek
verder.
BEGELEIDE INOEFENING

Lees de rijtjes. Kleur -isch. Lees de rijtjes daarna snel.

woorden

• panisch – heeft te maken
met paniek
• idyllisch – doet denken aan
idylle, lieflijk
• medisch – heeft te maken
met geneeskunde
• cynisch – harde en pijnlijke
dingen zeggen

lesverloop

• Eerst luisteren de kinderen naar een aflevering van
‘De Brandweerclub’.
• De leerkracht benoemt dan het lesdoel.
• De leerkracht begeleidt opdracht 1 voor iedereen,
opdracht 2 voor - en -kinderen, opdracht 3 voor
-kinderen (verlengde instructie).

• Opdracht 6 is bedoeld voor goede -lezers. Het is
voor hen een uitdaging om een -opdracht van een
hoger niveau te maken.
• Kinderen die klaar zijn, lezen in hun stilleesboek.
• De les wordt met de hele groep afgesloten.

ZELFSTANDIG WERKEN
4

Opdracht 4
Begeleid zwakke lezers zo nodig bij het lezen
van de tekst. Let op: de -kinderen zoeken
vier woorden.
Loop nu een servicerondje.

 Lees de tekst op bladzijde 4 en 5 in je leesboek fluisterend.
Zoek acht woorden met -isch-. Schrijf ze op.
Lees de woorden fluisterend.

Bijvoorbeeld: panisch, medisch, economisch, idyllischer,
romantische, cynisch, komisch, problematisch
5

Lees de tekst. Omcirkel de woorden met -isch of -ische.
Lees de tekst dan nog een keer fluisterend.

Opdracht 5
De kinderen kunnen ook de omcirkelde
woorden nog een paar keer lezen.

Allergisch!
Het leek me fantastisch om een huisdier te hebben. Leek, want daar
heb ik me gigantisch in vergist! Eindelijk kocht ik een schattige
hamster in een prachtige kooi. Wat vond ik dat een magisch moment.

Opdracht 6
Laat de kinderen eventueel eerst het rijtje
woorden lezen. Wijs ze erop dat ze na het
kiezen van het juiste woord de zinnen nog
eens in zijn geheel lezen.

Toen het beestje een tijdje in mijn kamer stond, begon ik te proesten.
Ik kreeg rode ogen en een loopneus. Dit zijn toch geen allergische
reacties, dacht ik. Maar het werd echt problematisch! Ik heb de kooi
met daarin mijn hamster opgepakt en aan mijn buurmeisje gegeven.
Zij was ontzettend blij! En ik moet realistisch zijn: een huisdier en ik
gaan niet samen.
6

Lees de zin. Welk woord past in de zin? Trek een lijn naar het juiste woord.
Lees de zinnen dan fluisterend met het goede woord erin.
De sjeik is een Arabier. Hij is …
Mijn broer houdt van techniek. Hij is heel …
De koffie komt uit een automaat. Het werkt …
Zij heeft een allergie. Zij is …
Het is warm in de tropen. Het is …
Het toneelstuk is een drama. Het is …
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•
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•

AFSLUITING

allergisch
automatisch
Arabisch
tropisch
technisch
dramatisch

|
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 Lees de tekst op bladzijde 4 en 5 in je leesboek fluisterend.
Zoek acht woorden met -isch-. Schrijf ze op.
Lees de woorden fluisterend.

6

2
zeeniveau
geometrische
bombastisch
Texel
’s-Gravenhage
plumeau
euforisch
Zuid-Afrika

3
Australische
chapeau
exotische
bureaucratisch
niveauverschil
Terschelling
motorische
cadeaupapier

Opdracht 2
Laat de kinderen eventueel eerst het rijtje
woorden lezen. Wijs ze erop dat ze na het
kiezen van het juiste woord de zinnen nog
eens in zijn geheel lezen.

Opdracht 4
De kinderen lezen de tekst in het leesboek
zelfstandig. Ze schrijven acht woorden met
-isch of -ische uit de tekst op.

Lees de rijtjes en neem de tijd op.
Oefen de lastige woorden.
Lees nog een keer. Neem de tijd weer op.
1
evangelisch
cadeau
Marokko
elastische
Noord-Holland
bureaustoel
sarcastisch
Bonaire

20

Opdracht 3
Wijs de kinderen op het nogmaals lezen van
de tekst.

Bijvoorbeeld: panisch, medisch, economisch, idyllischer,
romantische, cynisch, komisch, problematisch
5

02

In deze les heb je geleerd hoe je meerlettergrepige woorden met -isch- leest.
WERKBOEK

4

05

Tijd 1

Opdracht 5
De kinderen hebben een stopklok nodig. De
extra woordmoeilijkheden die ze tegenkomen,
zijn woorden met -eau uitgesproken als /oo/
en aardrijkskundige namen

Tijd 2

Opdracht 6
De kinderen maken deze opdracht ter
voorbereiding op de leesbevorderingsles.

Er zijn verschillende soorten boeken. Bijvoorbeeld griezelboeken, sportboeken en paardenboeken.
Stel, jij mag een nieuw soort boeken bedenken. Hoe heet die soort? Waar gaan de boeken over?

Bijvoorbeeld: Huilboeken, met zielige verhalen.
Of: Actieboeken, met verhalen over sport.
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