Hallo! > week 2 > les 2

Dit ga je leren:
woorden lezen die eindigen op -ng en -nk, zoals bang en bank.
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Lees de rijtjes.
Zet een streep onder -nk.
Lees de rijtjes daarna sneller.
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bank

stang

drang

drink

slank

ving

bang

stank

drank

dring

slang

vink

kling

stronk

klink

klank

streng

flink

Lees de tekst
Kleur de woorden die eindigen op -ng of -nk.

De vorst heeft zangles.
De man voor de deur kijkt streng.
‘Mag ik er langs?’ vraagt Frank flink.
‘Nee, de vorst krijgt les in zang,’ zegt de man.
Maar wat zong de vorst vals!
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Lees de zinnen.
Welk woord past in de zin?
Zet daar een streep onder.
Lees de zinnen daarna fluisterend.
a Ik trek flink aan die stink | stronk | drink, maar krijg hem er niet uit.
b Hij dronk | stonk | streng drie glazen water achter elkaar leeg.
c Daarna kreng | meng | sprong hij met een plons in bad.
d Met een tang | gang | wenk draait hij aan de kraan.
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 Lees de tekst op bladzijde 14 en 15 in je leesboek fluisterend.
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Let op de laatste letters van het woord.
Zet een streep onder het woord dat er niet bij hoort.
Lees tot slot alle woorden snel.
a ingang – klink – stang – streng
b sprong – stronk – stank – blank
c koning – toegang – kring – klank
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Zet een rondje om de woorden die eindigen op -ng of -nk.
Lees de woorden met een rondje nog een keer.

‘Ik durf daar niet langs.
Ik ben bang voor hun hond.
In het hek zit een plank los.
En hij blaft er flink op los.
Straks komt hij met een sprong op mij af.’
‘Nee hoor, die hond is nog jong, denk ik!’
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In boeken staat niet alleen tekst.
Vaak staan er ook plaatjes in.
Zoek een boek met mooie plaatjes.
Schrijf de titel op.
Schrijf eronder wat je mooi vindt aan de plaatjes.
Titel:
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