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Spelling
Woord
pakket

5 -ig en -lijk

Stemtrappen.

1 Schrijf de woorden op de stemtrappen.

aardig – deftig – giftig – eerlijk – pijnlijk geluk – terug

2 Is het waar of niet waar? 
 Zet een kruisje.
 Kijk naar de woorden bij opdracht 1.

waar niet waar

De hoogste tree is de klankgroep met klemtoon.
/ug/ zonder klemtoon: je schrijft ig.
/ug/ met klemtoon: je schrijft ug.
/ug/ horen is altijd ug schrijven.
/luk/ zonder klemtoon: je schrijft lijk.
/luk/ met klemtoon: je schrijft luk.
/luk/ horen is altijd luk schrijven.

1 Schrijfaanwijzing

Hoor je /ug/ of /luk/ zonder 
klemtoon?
Schrijf dan ig of lijk.

ig/lijk

Blok
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Remediëren 1

Spelling
Woord
pakket

5 -ig en -lijk

Lees wat de man en het kind zeggen.

1 Hoor je /ug/, maar schrijf je ig? Kleur die woorden blauw.
2 Hoor je /luk/, maar schrijf je lijk? Kleur die woorden geel.
3 In welk woord is de letterzetter geweest? Onderstreep dat woord.
4 In welke woorden is de letterrover geweest? Omcirkel die woorden.

Maak het woord af met het ook-zo-stukje ig of lijk.
Schrijf het hele woord op.

baz

pijn

nutt

sapp

gift

ernst

vro

stev

stoff

deft

ig
lijk

2

blauw.
geel.

3

Ik kleed me keurig 
aan en ga naar 
buiten met mijn 
vriendje. Het is 
zonnig weer 

vandaag. Wat fi jn! 
Hij is altijd erg 

geestig. Dat vind 
ik enig. Ik word 
daar vrolijk van. 
Hij doet nooit 

lelijk.

Ik voel me 
schuldig. Mijn 

vriendin is jarig. 
Ze wordt veertig. 
En ik heb geen 
pakje. En ze is 

altijd zo aardig! 
Ik zeg het haar 

maar eerlijk.

Ze wordt veertig. 
En ik heb geen 

altijd zo aardig! 
Ik zeg het haar 

bazig
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