De wens > week 1 > les 3

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

1

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

‘Een ruimtereis is een fantastische ervaring,’ vertelt de astronaut. ‘Ik
moest eerst gigantisch veel uren hard trainen. In die tijd heb ik veel
praktische en technische dingen geleerd. Ik ben net terug van een reis
van vijf maanden. Het was geen historische reis, omdat al meer mensen
dit hebben gedaan. Maar voor mij was het wel heel bijzonder. Vanuit
het ruimteschip heb je een fantastisch uitzicht! In het ruimteschip is
het hard werken. Soms is er tijd voor iets leuks. Het is bijvoorbeeld heel
eenvoudig om acrobatische kunstjes te doen, omdat je zweeft!’
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Onderstreep in elk woord -isch of -ische. Lees de rijtjes dan fluisterend en snel.
1

2

3

4

5

6

panisch

komisch

Belgisch

typische

komische

nautische

drastisch

technisch

medisch

epische

Indische

praktische

logisch

economisch

grafisch

chemische

psychische

Perzische

romantisch

gigantisch

Russisch

theoretisch

biologische

mechanische

Lees de zinnen. Welk woord past in de zin? Onderstreep dat woord.
Lees de zinnen daarna fluisterend.
a Wij kijken naar een biologische | komische | allergische film.
b De kok bereidt een technische | panische | vegetarische maaltijd.
c In de zomer kan het soms tropisch | acrobatisch | typisch warm zijn.
d Het bruiloftsfeest was echt fantastisch | alfabetisch | medisch!
e De laatste rekenopdracht was telefonisch | gigantisch | romantisch moeilijk.
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 Lees de tekst in je leesboek fluisterend.
bladzijde 4 en 5
bladzijde 6 en 7
Zoek acht woorden met -isch of -ische. Schrijf ze op.
Lees de woorden fluisterend.
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Lees rijtje 1 en 3.
Zoek bij elk woord een woord in rijtje 2 en 4 en trek een lijn.
Lees dan alle woordparen nog eens fluisterend.
1
chaos
elektriciteit
toerist

6

•

•

•

•

•

•

2
toeristisch
chaotisch
elektrisch

3
vegetariër
probleem
praktijk

•

•

•

•

•

4
problematisch
vegetarisch
praktisch

Lees de zin. Welk woord staat onder de vlekken?
Kruis het goede woord aan. Lees de zinnen dan nog eens fluisterend.
Het nieuwe gebouw ziet er f



futuristisch



istisch uit.
feministisch



Als je in het donker thuiskomt, gaat de buitenlamp au
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•

Australisch



automatisch



filosofisch
isch aan.
autobiografisch

Zet strepen tussen de vijf woorden.
Lees de woorden daarna fluisterend.

fotografischorganisatorischrealistischproblematischmelodisch

11

