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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert luisteren naar een omroepbericht.
• Je leert informatie die je nodig hebt uit een omroepbericht halen.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Maak de vragen.
1 Waarom ga je naar deze tekst luisteren?
Ik vind het leuk.

Ik wil informatie hebben.

Ik wil iets gaan maken.

Ik wil iets leren.

2 Wat voor soort tekst is dit?

2

een grappige tekst

een tekst met aanwijzingen om iets te maken

een spannend verhaal

een tekst om meer te weten te komen

Luister goed naar de tekst.
Welke zin geeft antwoord op de vraag?
Trek lijnen.
1 Waarom zijn er zo veel
veranderingen?

•

•

a De trein naar Belgi vertrekt vanaf
perron .

2 Welke trein vertrekt van een
ander perron?

•

•

b De trein naar Amsterdam heeft veel
vertraging.

3 Welke trein rijdt helemaal niet?

•
•

•
•

c De trein vertrekt om 10 over .

5 Hoe laat vertrekt de trein
naar Belgi ?

•

•

e De trein vertrekt over enkele
minuten.

6 Duurt het lang voor de trein naar
Belgi vertrekt?

•

•

f De trein naar Groningen is
uitgevallen.

4 Welke trein vertrekt ruim
een uur later?

3

d Dat komt door de sneeuw.

Welke informatie heb je nog meer gehoord?
Schrijf het in je schrift.

18
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Welk woord past in de zin?
Schrijf dat woord op de invullijn.
Schrijf de letter die erbij hoort, voor de zin.
Kies uit: t bestuurder – n overstappen – e enkele reis – e rails – t treinstel –
s vervoersbewijs – i mededeling – r spoorlijn – l reistijd
↓
1 De conducteur loopt door het eerste
2 Deze

.
is de verbinding tussen Assen en Zwolle.

3 De machinist bestuurt de trein over de

.

4 De kinderen horen een

over de vertrektijd en

de aankomsttijd.
5 In Antwerpen moet u
6 ‘Uw

.
graag,’ zegt de conducteur.

7 De

van de bus rijdt op tijd weg.

8 Mag ik een

Utrecht – Eindhoven?

9 Door de vertraging is de

iets langer geworden.

Welk woord lees je bij ↓?
5

6

Kijk naar de plaatjes en de twee woorden.
Bedenk bij elk plaatje een zin met de twee woorden eronder.
Schrijf de zinnen in je schrift.
1

2

3

de trede
de wagon

het openbaar vervoer
de ov chipkaart

het perron
de stationsklok

Heb jij wel eens gereisd met het openbaar vervoer?
Schrijf in je schrift wanneer het was en waar je naartoe ging.
19
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert vragen stellen bij een informatieve tekst.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

Wist je dat?
Belgi is ons buurland.
Als je naar het zuiden rijdt, kom je in Belgi .
Belgi is net iets kleiner dan ederland.
Vroeger hoorde Belgi bij ederland.
Het was een poos één land.
u zijn de landen weer gescheiden.
gescheiden
In het westen ligt de kust.
kust
Daar kun je mosselen eten met friet.
Belgi is beroemd om zijn lekkere frietjes.
Dat wist je vast al!

1

richting waar om twaalf uur de zon staat

een tijdje lang
uit elkaar gaan of uit elkaar zijn
richting waar de zon ondergaat
strook land langs de zee

Maak de vragen.
1 Wat voor soort tekst is dit?
een grappig verhaal

een tekst om iets van te leren

een tekst om iets te maken

een gedicht

2 Welke woorden geven het beste aan waar de tekst over gaat?

2

Belgi – westen – koning

Belgi – friet –

ederland

Belgi – kleiner – buurland

friet – mosselen – beroemd

Bedenk een vraag bij de blauwe woorden.
Kijk naar het kaartje bij de tekst.
1 het buurland

2 het zuiden
20
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Hoe kun je het ook zeggen?
Schrijf het woord achter de zin.
Kies uit: tot aan – tref – friet – spoedig – gescheiden – kleiner dan – zorgvuldig –
ondeugend
1 Mirjam en Jelle zijn al een poos uit elkaar.
2 Vanavond eten we patat.
3 Ik vind jou wel een beetje stout.
4 Jip is niet zo groot als Bas.
5 Karel maakt het hok heel precies schoon.
6 Bas mag niet verder dan het hekje.
7 Ik verwacht dat hij al snel komt.
8 Ik raak hem met mijn sneeuwbal.

4

Maak de puzzel.
Kies uit: neerknielen – horen bij – vlokken – ijskoud – overburen – vastgrijpen – heg –
beroemd – zuiden
1 Als het heel erg koud is, dan noem je dat ... .
2
2 Als je uitglijdt, kun je je ... aan
een paal.
3
3 Peter en Sanne wonen samen,
ze ... elkaar.
4 Ons land is ... om zijn tulpen.
5 Het sneeuwt, kijk eens wat een grote ... .
6 Als je die lage bloemen wilt ruiken, 6
moet je ... .
7 Aan de onderkant van de kaart ligt het ... .
8 Er staat een ... tussen de twee tuinen.
9 De mensen die tegenover ons
9
wonen, zijn de ... .

1

3
4
2
9

4
1

5

7
5

7
8

6
8

Welk woord lees je in de hokjes met een blauw nummer?
1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

Maak een woordspin met het woord België.
Schrijf de woordspin in je schrift.
Maak ook een woordtrap van vier woorden met een poos.
21
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het maken van zinnen.

1

Lees goed wat je moet doen.
1 Wat zijn zinnen?
Zet voor elke zin een kruisje.
2 Wat zijn géén zinnen?
Zet daar een rode stip voor.

paul en de vader van Tanja
de reistijd

devi gilt

krieko is bang
de machinist

de bestuurder van de bus doet zijn best
3 Schrijf de zinnen over, maar nu met een rode hoofdletter en rode punt.

4 Maak van de woorden met een rode stip ook zinnen.

2

Maak goede zinnen.
1 Trek lijnen naar stukjes die bij elkaar passen.
2 Zet rode hoofdletters en punten.
3 Zet een streep onder de werkwoorden.

de draken

•

•

hangen aan de kapstok

de kok

•

•

spugen vuur

onze jassen

•

•

slaan elk uur

de klokken

•

•

snauwt tegen de ober

22
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Lees het gedicht.
1 Maak goede zinnen.
Denk aan hoofdletters en punten.
2 Kleur de werkwoorden rood.
3 Kleur de woorden voor dingen blauw.
4 Zet een streep onder de lidwoorden.
de molen draait
de wind waait
de boer staat in het veld
het klokje tikt
mijn tong likt
het ijsje smelt

4

Maak de zinnen af.
Gebruik een werkwoord.
1 De mussen
2 De muren
3 Mijn vader

5

Kies woorden die bij elkaar passen.
Maak daarmee goede zinnen.
Schrijf de zinnen in je schrift.
Kies uit: de kinderen – bestuurt de trein – krieko – pakt de vervoersbewijzen – de hond –
gaan naar het pretpark – de machinist – is graag in zijn eigen huis – devi –
kwispelt met zijn staart

23
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Stellen

Wat oefen je?
• Je oefent het schrijven van een verhaal.

Dit is de titel. Hier staat
waar het verhaal over
gaat.
Dit is het begin van het
verhaal. Hier staat over
wie het gaat en waar hij
of zij is.

Dit is het midden. Hier
staat wat er verder
gebeurt.

Dit is het eind van het
verhaal. Er staat hoe het
aﬂoopt: goed of slecht.

1

Waar ga je over schrijven?
Kies één van de drie titels.
Schrijf de titel boven je verhaal.
Kies uit: De ober verzint een nieuw gerecht – Tanja en Devi in het pretpark – Krieko is jarig

24
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Maak het begin van je verhaal.
1 Bedenk waar de ober, Tanja en Devi of Krieko nu zijn.
2 Verzin ten minste drie zinnen hierover.
3 Welke woorden ga je gebruiken om het spannend te maken?

4 Schrijf het begin bij de oranje streep.
3

Maak het midden van je verhaal.
De ober, Tanja en Devi of Krieko beleven jouw avontuur.
1 Bedenk wat er allemaal met hen kan gebeuren.
2 Maak daarvoor eerst een woordspin in je schrift.
3 Welke woorden ga je gebruiken om het spannend te maken?

4 Schrijf het midden bij de rode streep.
4

Maak het eind van je verhaal.
1 Bedenk hoe het verhaal aﬂoopt: goed of slecht.
2 Bedenk daar ten minste drie zinnen over.
3 Welke woorden ga je gebruiken om het spannend te maken?

4 Schrijf het eind bij de blauwe streep.
5

Lees je verhaal na en verbeter.
1 Staat alles erin wat je wilt vertellen?
2 Kloppen de zinnen?
Denk aan hoofdletters en punten.
3 Kijk naar de woorden.
Heb je ze goed geschreven?
Verbeter ze anders.
4 Is het duidelijk wat je vertelt?

6

Hoe loopt jouw verhaal af?
1 Bedenk een ander eind.
2 Schrijf het nieuwe eind in je schrift.
25
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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert gericht luisteren naar een informatieve tekst.
• Je leert een informatieve tekst samenvatten.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Luister naar de tekst.
Wat voor tekst is dit?
Zet een kruisje in het goede hokje.
een verhaal
een telefoongesprek
een informatieve tekst

2

een gedicht
een verslag
een recept

Heb je goed geluisterd?
Zet een kruisje in het goede rijtje.
Anaconda De Boekanier

Spookgrot Elfenvlucht

Barracuda

Deze attracties zijn
aanwezig in het park.
Deze attracties zijn
voor echte durfals.
Deze attracties zijn
overdekt: ze zijn
binnen.
Voor deze attracties
moet je minstens
1.20 m zijn.
Deze attracties zijn in
het water.

3

Maak een samenvatting van de luistertekst.
Schrijf je antwoord in je schrift.
1 Voor welke mensen vind je attracties in het attractiepark?
2 Welke soorten attracties werden genoemd?

26
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Wat is het tegengestelde?
Schrijf het erachter.
Kies uit: tranen – met z’n allen – verdwalen – ondersteboven – aan de hand
1 alleen
2 de juiste weg kiezen
3 droge ogen houden

5

4 ik zit rechtop in de achtbaan

ik hang

5 alles is goed

er is iets

Welk woord past in de zin?
Schrijf het erachter.
Kies uit: de plattegrond – de poster – het informatiebord –
de ijscokar – de patatkraam – het toilet
1 Ik kan er allerlei informatie op lezen.
2 Ik kan er naar de wc gaan.
3 Ik kan er straatnamen en wegen op lezen.
4 Ik kan er foto’s, tekeningen en ook tekst op vinden.
5 Ik kan er een ijsje gaan kopen.
6 Ik kan er friet gaan eten.

6

Lees de zinnen.
Zet een rondje om het goede woord.
1 De kinderen wachten achter het dranghek het reuzenrad.
2 Tanja tekent met haar vinger in de lucht.
Ze gebruikt de plattegrond gebarentaal om uit te leggen waar ze naartoe moet.
3 Als ik jarig ben, willen opa en oma langskomen ergens tussendoor wringen.

7

Maak de woordtrap af.
Bedenk er twee woorden bij.
1 Het eerste woord is tranen, het laatste woord is lachen.
2 Het eerste woord is niemand, het laatste woord is met z’n allen.
27
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert de hoofdgedachte uit een informatieve tekst halen.
• Je leert een informatieve tekst samenvatten.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

Talen in België
Om Belgi heen liggen vier landen.
ederland, rankrijk, Duitsland en Lu emburg.
In Belgi spreken ze drie talen.
Duits wordt het minst gesproken.
De meeste mensen spreken ederlands.
Dat is het Vlaamse gedeelte.
gedeelte
Toch is ederlands anders dan Vlaams.
Er is ook een deel waar ze rans spreken.
We noemen dat Waals.
Belgi is dus verdeeld in twee delen.
Een Vlaams en een Waals deel.
Denk je dat de mensen elkaar kunnen verstaan?
Men spreekt vaak twee talen!

het kleinste deel
het grootste deel
het deel

delen in stukken

de mensen

1

Lees de tekst.
Schrijf de drie belangrijkste zinnen in je schrift.

2

Maak het verhaal af.
Vul het goede woord in.
Kies uit: men – toch – verdelen – omheen – meest – het deel
Wat is dat

een heerlijke taart!
.

Mama gaat hem in tien stukken

.

Van die chocolaatjes houdt Paul het
Emre wil juist

met veel slagroom.
heeft allemaal zijn eigen smaak.

Daar kun je niet

.

28
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Maak de puzzel.
Welk woord is het?
Kies uit: klauw – dolgraag – balk – muisstil – verstaan – ontwaken – noemen
1

1 Dan doe je het heel zachtjes.

10

7
2

2 Dan vertel je hoe het heet.
3 Dan begrijp je elkaar.
4 Dan doe je het met veel plezier.

6

5

3

8

4

3

4

9

5

5 Dan word je wakker.

7

7 Daarmee maak je het plafond sterker.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

6 Daarmee klampt de vleermuis zich vast.

2

10

Welk woord lees je in de hokjes met een blauw nummer?
4

Wat past bij elkaar?
Trek lijnen.
1 verstaan
2 vastklampen
3 het kleinste deel
4 het gedeelte

5

•
•
•
•

•
•
•
•

a heel goed vasthouden
b verdelen in
c de minste
d begrijpen

Lees de zin.
Welk woord hoort erbij?
Kies uit: de ontbijtzaal – ergens terechtkomen – de zolderkamer – rondvliegen
1 Deze kamer is helemaal boven in het huis.
2 De muggen blijven boven mijn bed zoemen.
3 Daar eten we ’s morgens in het hotel.
4 Tanja komt per ongeluk in de keuken.

6

Bedenk vijf zinnen met het woord men.
Schrijf ze in je schrift.
29
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het herkennen van zinsdelen.
• Je oefent het maken van zinnen met zinsdelen.

1

Maak een korte zin.
1 Schrijf een werkwoord dat erbij past in het tweede rijtje.
2 Maak dan een korte zin in het derde rijtje.
3 Denk aan hoofdletters en punten.
a de bijen
b de beer
c het paard
d de koeien
e de muis

2

Maak de zin zo kort mogelijk.
1 Streep het zinsdeel door dat weg kan.
2 Schrijf de korte zin op.
3 Denk aan hoofdletters en punten.
a De kinderen gaan in de achtbaan.
b Tanja moet naar het toilet.
c Tanja verdwaalt in het attractiepark.
d Ze gebruikt gebarentaal.
e Een mevrouw antwoordt in het rans.
f Tanja spreekt geen rans.
g Ze zoekt een informatiebord.

30
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4

Maak de zinnen langer.
Bedenk er één zinsdeel bij.
Schrijf dat zinsdeel op de lijn erachter.
1 De kapitein vaart

.

2 De juf schrijft

.

3 Het reuzenrad heeft

.

4 Merel klaagt

.

5 De receptionist vraagt

.

Lees het verhaaltje.
Zet een streep tussen de zinsdelen.
1 De wind blaast tegen mijn wangen.
2 Ik krijg zand in mijn ogen.
3 Met een zakdoek wrijf ik hard.
4 Mijn ogen tranen nu heel erg.
5 Voortaan loop ik met mijn duikbril!

5

Lees de zin.
1 Zet een streep tussen de zinsdelen.
2 Verander de plaats van de zinsdelen.
3 Schrijf de nieuwe zin in je schrift.
Voorbeeld
Juf eet een boterham in de klas tijdens de pauze.

Tijdens de pauze eet juf in de klas een boterham.
a De bus stopt om negen uur bij het station.
b De jongens voetballen morgen tegen een sterke ploeg.
6

Maak zo veel mogelijk lange zinnen.
Gebruik ten minste vier zinsdelen in elke zin.
Wie
Wat
Waar
Wanneer

Bedenk eerst een naam van een mens, dier of ding.
Bedenk dan wat hij zij het doet.
Bedenk dan waar het gebeurt.
Bedenk een tijd erbij.
31
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Wat oefen je?
• Je oefent het schrijven van een bedankje.

Het was super!
Boven aan een bedankje
schrijf je wie je bedankt.
Hier schrijf je het begin
van het bedankje.

In het midden schrijf je
waarvoor je wilt
bedanken.

aast je bedankje maak
je soms een tekening.
Hier schrijf je het eind
van je bedankje.

Onder aan het bedankje
schrijf je je naam.

32
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Waarvoor wil je iemand bedanken?
Wat heeft die persoon voor je gedaan?
Vul in elk rijtje twee dingen in.
Ik wil je bedanken, omdat ...

Ik wil je bedanken voor ...

ik jouw fiets mocht lenen toen mijn

de leuke dag in het attractiepark.

band lek was.

2

Je gaat nu je bedankje schrijven.
1 Schrijf boven het bedankje voor wie het is bedoeld.
2 Schrijf jouw naam op de goede plaats onder het bedankje.

3

Maak het begin van je bedankje.
Schrijf ten minste twee zinnen bij de oranje streep.

4

Schrijf nu het midden van je bedankje bij de rode streep.
1 Gebruik je zinnen van opdracht 1.
2 Let op! Zet aan het begin van elke zin een hoofdletter.
3 Zet na elke zin een punt, vraagteken of uitroepteken.

5

Schrijf nu het eind van je bedankje.
Schrijf ten minste twee zinnen bij de blauwe streep.

6

Lees je bedankje na en verbeter.
1 Staat alles erin waarvoor je wilde bedanken?
Vul anders nog aan.
2 Beginnen je zinnen met hoofdletters?
3 Staat er na elke zin een punt, vraagteken of uitroepteken?
4 Heb je elk woord goed geschreven?
Verbeter het anders nog.

7

Bedenk iets waarvoor jij graag een bedankje zou willen krijgen.
Wie schrijft het aan jou?
Schrijf zijn bedankje aan jou.
33
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