
Super Spellen

naam:

groep 8 leeg deel 2.indd   1 05/10/2015   20:17:46

Zichtzending
Leerkracht



1                   3 

2                    4 

Z 

sch

1 

2 

3  

4 

5 

1 

2 

3  

4 

5 

ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.33 Blok 6 week 16

explosief giftig 
ontvlambaar schadelijk 

In schoonmaakmiddelen zitten allemaal 
gevaarlijke stoffen.

democratisch 
psychologisch 
chemisch 
chaotisch 
theoretisch

Logisch woorden (ies>isch)

Doel: Ik ken ‘logischwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Logischwoorden. Je hoort ies, maar schrijft de isch”

Zoek de medeklinkers en vul in. Schrijf daarna het woord goed op.
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psychologisch
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Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Het communisme is een politiek systeem waarbij alles van iedereen is. Als je lid 

van deze partij bent, ben je            . 

Als je in de Tropen bent, is het daar behoorlijk warm. We noemen dat ook wel               .

Tragiek is een bedroevende gebeurtenis. Bijvoorbeeld een        ongeval. 

Cryptogrammen zijn woordraadsels. De beschrijvingen zijn        .

Als iets of iemand uit Egypte komt, is het                .

plattegrond  luchtfoto  
navigatie legenda  

We kijken in de wereldatlas. 

communistisch 
tropisch 
Egyptisch  
cryptisch 
tragisch
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Logisch woorden (ies>isch)

Doel: Ik ken ‘logischwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Logischwoorden. Je hoort ies, maar schrijft de isch”

Wat is het? Vul de nieuwe woorden van vandaag in.

communistisch
tropisch

tragisch

Egyptisch
cryptisch

1.

2.

3.

4.
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Oefenopdracht
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Maak met elk nieuw woord van vandaag een zin. Onderstreep de letter b.

zebra’s  chimpansees 
gorilla’s pony’s 

De chimpansees en de gorilla’s zitten 
gemoedelijk bij elkaar in de apenkooi.

het spinnenweb 
de observatie 
de website  
de ambtenaar
de voetbalclub

Krabwoorden(p>b)

Doel: Ik ken ‘krabwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Krabwoorden. Je hoort de p, maar schrijft de b.”
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Vul de nieuwe woorden van vandaag in en zet ze in  alfabetische volgorde.

kinderdagverblijven basisscholen 
voortgezet onderwijs  peuterspeelzalen 

Wij gaan bijna van de basisschool af.

objectief 
de rugbyclub 
de webcam 
abstract 
de subsidie

abstract 
objectief 
rugbyclub 
subsidie
webcam
 

Krabwoorden(p>b)

Doel: Ik ken ‘krabwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Krabwoorden. Je hoort de p, maar schrijft de b.”



1                       3 

2                        4 

Z 

sch

1 

2 

3  

4 

5 

1 

2 

3  

4 

5 

ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

prehistorisch  mammoet 
klimaatsverandering  dinosauriers 

Onlangs is er weer een dinosaurus 
gevonden en gereconstrueerd.

Seat 
Ford 
Fransman 
Tweede Kamer 
Zuid-Hollandse

Blz.37 Blok 6 week 18

Kies een woord en speel het dobbelspel met je schoudermaatje.
1: Schrijf het woord in een zin.       
2: Maak een tekening van het woord.      
3: Leg uit wat het woord betekent.       
4: Beeld het woord uit.
5: Schrijf het woord drie keer op.      
6: Schrijf het woord zo mooi mogelijk op met kleurtjes.

Hoofdletters

Doel: Ik ken ‘Hoofdletters’ en kan deze regel toepassen. 

“Hoofdletters. Bij het eerste woord van een zin en namen.”

 ies    isch  ie      i   k     c
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Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Ajax speelde een wedstrijd tegen FC Twente in de zomerstop op de 

Canarische Eilanden. Na een glansrijke overwinning vertrok FC Twente in 

de Gouden Koets naar Den Haag. Ajax vloog onder de Franse vlag door 

naar Parijs. 

Onderstreep de woorden van vandaag in het verhaal.

bowlingbal  ‘s zondags 
gezelligheid activiteit 

Op zondagmiddag heeft mijn vader een 
bowlingbaan gereserveerd.
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de Gouden Koets 
FC Twente 
Ajax   
de Canarische Eilanden   
de Franse vlag
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Hoofdletters

Doel: Ik ken ‘Hoofdletters’ en kan deze regel toepassen. 

“Hoofdletters. Bij het eerste woord van een zin en namen.”
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schoor + steen = schoorsteen

  +   = 

  +   = 

  +   = 

  +    = 

Lijmwoorden. Het woord rugtas bestaat uit twee delen: rug+tas=rugtas.
Nu jij met de nieuwe woorden van vandaag.
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12.

13.

14.

15.

Z1

Z2

Ik steek de kaars aan met een lucifer. 

Mijn elleboog is eigenlijk alweer beter. 

We maken een kringetje van jongens en meisjes. Schrijf op: kringetje. 

Wij stoppen nu met de woorden en schrijven daarna de zinnen. Schrijf op: wij stoppen. 

De verdachte kreeg een eerlijk proces in de rechtbank. Schrijf op: proces.

De voetballers raken uitgeput in de verlenging. Schrijf op: verlenging. 

Wij zitten samen in de klas. Schrijf op: wij zitten. 

Ik heb een grote sleutelhanger aan mijn fietssleutel. Schrijf op: sleutelhanger.

Ik verlang naar de feestdagen.

Ik bestel een schijfje citroen bij mijn frisdrank. Schrijf op: citroen.

Wij wonen vlakbij het centrum. Schrijf op: centrum. 

De ceremonie vond plaats in de kerk. Schrijf op: ceremonie.

Ik De gevangenis zit overvol. Schrijf op: gevangenis.

Doe roze lippenstift op mijn lippen. Schrijf op: lippen. 

We hebben altijd schijfjes komkommer bij het avondeten. Schrijf op:  komkommer.

Wij vliegen over de oceaan. Schrijf op: oceaan.

Ik pak de plakken vleeswaren uit de koelkast. Schrijf op: plakken

Blok 3: Chinese letter-, Centwoorden (s - c) & Dubbelzetter
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Het was een chaotisch verlopen debat. 

Hij is na een proeftraining lid geworden van de rugbyclub.

Wat met scheikunde te maken heeft of wat een product is van scheikunde noemen we chemisch. Schrijf op: chemisch. 

Het was een chaotisch verlopen debat. Schrijf op: chaotisch. 

Aruba heeft een tropisch klimaat. Schrijf op: tropisch. 

Wat een tragisch eind van de film. Schrijf op: tragisch. 

Afkomstig uit Egypte of ermee te maken hebbend noemen we Egyptisch. Schrijf op: Egyptisch.  

De vlieg zit vast in het spinnenweb. Schrijf op: spinnenweb.  

Een website is een verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het internet. Schrijf op: website. 

Een ambtenaar is in dienst van de overheid. Schrijf op: ambtenaar.  

Hij is na een proeftraining lid geworden van de rugbyclub. Schrijf op: rugbyclub.  

Je kunt subsidie aanvragen bij de gemeente. Schrijf op: subsidie.  

Frans zegt in het Frans: ‘De Fransman komt uit Frankrijk’. Schrijf op: Fransman. 

Mijn ouders rijden in een Ford. Schrijf op: Ford.  

Het koningspaar komt aangereden in de Gouden Koets. Schrijf op: Gouden koets. 

Wij gaan dit jaar op vakantie naar de Canarische Eilanden. Schrijf op: de Canarische Eilanden 

De voetbalclub FC Twente zit in Enschede. Schrijf op: FC Twente. 

Blok 6: Logisch- Krab & Hoofdletterwoorden




