
Woorden met gt of cht

  Na een korte klank schrijf je altijd cht,  
behalve in ligt, legt en zegt.

Korte klank?
ja  cht

nee  gt

Let op! De kip ligt in het hok, legt een ei en zegt tok tok.
  Ligt, legt en zegt komen van de werkwoorden liggen, leggen en zeggen.  

Je schrijft ze dus ook met g. 

Tip  Als je twijfelt, kun je ook verlengen. 

 Woorden met gt schrijf je net als jaagt.
 Woorden met cht schrijf je net als gezicht. 

  Luister en zing het spellied!
spellingweter 26

Tok tok!

Vul het woord aan met acht, echt, icht, ocht of ucht. Schrijf het woord in de zin.

1 l   Ik wil wat frisse  .

2 r   Die vogel vloog  naar beneden.

3 w    je aan de poort?

4 d   De koeien staan  bij elkaar.

5 z en  We  het nummer op.

6 kr   Daarvoor heb ik niet genoeg  .

7 z   Met een diepe  ging hij zitten.

8 l en  Die  gaan vanzelf aan.

1

ucht lucht

echt recht

acht Wacht

icht dicht

ocht zochten

acht kracht

ucht zucht

icht lichten
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Vul de zinnen aan. Kies uit:

vlucht – nacht – jaagt – vliegt

1 Een uil  in de donkere  . Hij 

 op kleine dieren. De muizen gaan op de  .

vraagt – bocht – slecht

2 “Wil je wat trager rijden in de  ?”  Zita. 

“Anders voel ik me zo  .”

wachten – zegt – ligt

3 “Mijn bril  nog boven”,  Kasper. 

“  jullie even?”

Vul de woorden aan met gt of cht. Schrijf de zinnen over.

1 Het is na  .

2 De lu  is donker.

3 Er is alleen wat li  van de maan.

4 Iedereen li  in bed, maar wij stappen op het za e mos.

 

 

5 Weet je wie we zijn?

2

vliegt nacht

jaagt vlucht

bocht vraagt

slecht

ligt zegt

Wachten

3

cht

Het is nacht.

cht

De lucht is donker.

cht

Er is alleen wat licht van de maan.

gt cht

Iedereen ligt in bed, maar wij stappen op het zachte mos.

Weet je wie we zijn?
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