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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert luisteren naar een meningtekst.
• Je leert nadenken over het doel van de spreker en de luisteraar.
• Je leert een meningtekst samenvatten.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Luister naar de tekst.
Maak aantekeningen.
1 Wat doet het dierenopvangcentrum?

2 Hoe ziet de opvang eruit?

3 Hoe komt het dierenopvangcentrum aan geld?

4 Wat vraagt meneer De Leeuw aan de luisteraars?

2

Maak de vragen.
1 Is deze tekst een meningtekst?
Ja / Nee, want
2 Wat zijn feiten en wat zijn meningen? Zet een kruisje in het goede rijtje.
feit

mening

Per jaar vangen we zo’n 500 dieren op.
Ik vind het opvangen van gewonde dieren heel belangrijk.
Ik vind het ﬁjn als ze weer een goede plek hebben om te leven.
3 Met welk doel doet meneer De Leeuw aan het interview mee?
Hij wil meer vrijwilligers voor het dierenopvangcentrum.
Hij wil dat mensen geld overmaken voor het dierenopvangcentrum.
4 Met welk doel luister jij naar de tekst?

18
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3

Vat de tekst samen.
1 Schrijf alleen de belangrijkste informatie op.
2 Gebruik de antwoorden die je bij opdracht 1 hebt opgeschreven.
3 Schrijf de samenvatting op.

4

Kijk naar de plaatjes.
Bedenk bij elk plaatje een zin met de twee woorden die erbij staan. Schrijf de zin op.
1

2

noodweer
wolkendek

5

3

windvlaag
fris

4

sloot
rechterbeen

iemand het leven redden
ademloos

Zoek het woord dat erbij hoort.
Kies uit: twijg – vanuit je ooghoek – natuurgebied – stap voor stap – wak – krat – sterven – zool
1 gat – ijs – water
2 schoen – onderkant – lopen
3 langzaam – rustig – één voor één
4 bier – ﬂesjes – vierkant
5 doodgaan – is er niet meer – afscheid
6 stiekem – kijken – opletten
7 tak – dun – slap
8 mooi – groen – wandelen

6

Maak een woordparaplu.
1 Maak met de woorden het noodweer en het natuurgebied een woordparaplu.
2 Bedenk bij elke paraplu zo veel mogelijk nieuwe woorden.
het noodweer

...

...

...

...

het natuurgebied

...

... ...

...

...

...

...

...
19
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert wat je kunt doen om tijdens het lezen de belangrijkste informatie uit een tekst te onthouden.
• Je leert een informatieve tekst samenvatten in een schema.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

Eigenschappen van water
Water is heel bijzonder.
Als het vriest, wordt het wateroppervlak hard. Dat gebeurt bij nul
graden.
Als je water verwarmt, wordt het stoom. Dat gebeurt bij het kookpunt:
100 graden.
Je kunt in water drijven of juist zinken. Eenden drijven. Dat komt door
het vet in hun veren.
Zware dingen zinken met grote snelheid. Het gewicht van een steen
is dus van invloed op hoe snel hij zinkt. Doe maar eens een proefje
met een lege jampot. Vul die met water en doe er één grote en enige
kleine steentjes in. Schud de pot. Kijk goed. De grootste steen zakt als
eerste naar de bodem!

1

het moment waarop
iets zo heet is dat
het gaat borrelen
hoe zwaar iets of iemand is
beïnvloeden

Maak de vragen.
Geef aan of de antwoorden op de vragen in de tekst staan.
vraag

antwoord

1 Wanneer bevriest het
wateroppervlak?

2

iets wat duidelijk bij iets
hoort
de bovenkant van het water

In de tekst?

bij nul graden
als het onder nul is

ja / nee

2 Wat is het kookpunt?

ja / nee

3 Hoe blijven eenden drijven?

ja / nee

4 Wat zinkt er sneller: een lichte of
een zware steen?

ja / nee

Maak de vragen.
1 Geef aan wat belangrijk is in de tekst. Kies zelf wat je het handigst vindt:
• maak aantekeningen in je schrift
• onderstreep de belangrijkste dingen
2 Vul nu het schema in.
Schrijf steeds op wat er met water gebeurt bij de aangegeven temperaturen.
0 graden

50 graden

100 graden

20
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Wat hoort op de puntjes?
Schrijf het in de puzzel.
Kies uit: eigenschap – weegschaal – zinken – graden – kas – bevriezen – is van invloed op –
volle teugen – snelheid – vorst – kilo – enige – rondscharrelen – vertaling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Door de ... is het koud.
De jongen geniet met ... van de overwinning.
Op de tafel liggen ... placemats.
Buiten is het warm, het is 25 ... .
De bloemen in de ... groeien goed door de warmte.
Hij is jaloers, dat is geen goede ... .
De kinderen gaan lekker ... in het luxe vakantieoord.
We doen het proefje met een ... .
Soms komen dieren om doordat ze ... in de kou.
Weet jij de Nederlandse ... van ‘good morning’?
Met hoge ... reed hij op de ﬁnish af.
1000 gram is precies een ... .
Die stenen ... door hun gewicht.
Het cijfer voor zijn proefwerk ... zijn eindcijfer.
↓

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Welk woord lees je bij ↓?

4

Schrijf een gedichtje over water.
Bedenk ten minste zes zinnen.
Het hoeft niet te rijmen.

21
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het herkennen en gebruiken van het onderwerp en de persoonsvorm in zinnen.

1

Maak van de zin een vraagzin.
Zet in beide zinnen een streep onder de persoonsvorm.
vraagzin:
1 Wij eten pannenkoeken in
het restaurant.
2 De kabouters houden van
spelletjes.
3 Mijn ouders gaan vanavond
naar de schouwburg.

2

Verander de tijd van de zin.
Zet daarna in beide zinnen een streep onder de persoonsvorm.
tijd veranderen:
1 De verhuizers verplaatsen
de zware dozen.
2 Het kind maakte veel
spelfouten.
3 De boeven gaan er met de
buit vandoor.
4 De houthakker zaagt een
boom om.

3

Verander enkelvoud in meervoud of andersom.
Zet daarna een streep onder de persoonsvorm.
enkelvoud/meervoud veranderen:
1 De muizen lopen over het
dak.
2 Ik heb een heel sportieve
meester.
3 De jongen neemt een patatje
bij de frietkraam.

22
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Maak vraagzinnen met wie of wat.
1 Lisa schrijft in haar dagboek.
Vraagzin:
2 De juffrouw houdt van bakken.
Vraagzin:
3 Mijn broertje gaat naar school.
Vraagzin:
4 De appel valt van de boom.
Vraagzin:
5 De jas hangt aan de kapstok.
Vraagzin:

5

Maak vraagzinnen met wie of wat.
Vul het antwoord op de vraag en het onderwerp in.
vraagzin

antwoord

onderwerp

1 Mijn zusje is
doodstil.
2 Peter kijkt op
de kaart.
3 De taart is
heerlijk.

6

Maak de vragen.
1 Verander enkelvoud in meervoud of andersom.
2 Zet een rondje om de persoonsvorm.
3 Zet een streep onder het onderwerp.
enkelvoud/meervoud veranderen:
a Mijn zus kreeg twee brieven.
b Mijn tantes zijn dol op druiven.
c Mijn vriendin won drie prijzen.

7

Schrijf een verhaaltje over ijs van ten minste zes zinnen.
Doe de drie proeven (vraag maken, tijd veranderen, enkelvoud/meervoud veranderen) met deze
zinnen en schrijf van elke zin de persoonsvorm op.
23
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Stellen

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

Een reclame is een tekst die je wil
overhalen. De tekst wil je overhalen
om iets te kopen of iets te doen.

De kop trekt de aandacht.
Bijvoorbeeld door het
gebruik van grote of
gekleurde letters.
Een slogan is een korte
tekst die wordt gebruikt in
reclames. Je noemt het ook
wel een slagzin.
Er wordt uitgelegd waarom
het doel belangrijk is.

Een plaatje trekt de
aandacht. Bijvoorbeeld
omdat het zielig, spannend,
grappig of leuk is.

Ten slotte krijg je informatie
over de website of het
bankrekeningnummer.

24
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Je gaat een reclameposter maken voor een goed doel.
Welk doel kies je?
Unicef: komt op voor de rechten van alle kinderen, vooral in landen waar armoede of
oorlog is.
Wereldnatuurfonds: komt op voor bedreigde dieren. Wil voorkomen dat dieren
uitsterven.
Stichting Doe een wens: vervult de wens van kinderen met een ernstige ziekte.
Waarom kies je dit doel?

2

Bedenk de kop en de slogan van de poster.
1 Mijn kop is:
Schrijf de kop op de goede plaats op de poster.
2 Bedenk nu een slogan.

Schrijf de slogan op de goede plaats op de poster.

3

Leg uit waarom het doel belangrijk is.
Bedenk ten minste twee argumenten.
Zorg ervoor dat het goede argumenten zijn die mensen kunnen overtuigen.
Argument 1:
Argument 2:
Schrijf je argumenten op de goede plaats op de poster.

4

Maak de reclameposter af.
1 Maak een tekening op de goede plaats op de poster.
De tekening moet bij het goede doel passen en mag best grappig zijn.
2 Vul een website en een bankrekeningnummer in. Je mag die zelf verzinnen.

5

Kijk de poster na.
1 Ben je tevreden over de poster?
Zo nee, wat wil je nog verbeteren?
2 Beslis hoe je lay-out eruit gaat zien.
Welke lettertypen ga je gebruiken? Waar?
3 Maak de poster nu in het echt.

6

Kies één van de andere goede doelen.
Kies één van de andere goede doelen bij opdracht 1.
Bedenk twee slogans voor dat goede doel.

25
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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert bepalen wat belangrijk is en wat niet tijdens het luisteren.
• Je leert de hoofdgedachte uit een luistertekst (verhaal) halen.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Luister naar het verhaal.
Zet de nummers van de zinnen in de goede volgorde.
1
2
3
4
5

‘Ik maak me zorgen,’ zegt Nina.
De vriendenclub loopt gezamenlijk richting de burgemeester.
Een eekhoorn is bij de bosrand verkeerd gelopen.
Het katje zat vast in een wilg bij de sloot.
De burgemeester schrikt en kijkt de kinderen aan.

De goede volgorde is:

2

Wat is belangrijk?
Zet een kruisje voor de zinnen die belangrijk zijn.
1
2
3
4

3

Nina krijgt een knipoog.
Het personeel is zorgzaam voor alle dieren.
Dieren kunnen ziek worden door vervuiling.
De kinderen verlaten de opvang.

Wie zegt het?
Trek een lijn van het plaatje naar de zin.

•
• Volgens mij heet dat stelen.
•
•

Een standbeeld was helemaal niet nodig.

•

De eekhoorn is in de duinen beland.

•

Ik ga snel verder.

•

•
26
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Schrijf het goede woord in de zin.
Kies uit: dartelen – de glimlach – het moeras – het natuurlandschap – de oorzaak
1 In de herfst geniet ik altijd van

.

2 Deze punaise is

van mijn lekke band.

3 Zie die veulens

in de wei!

4 Ruik je die vieze geur uit

?

5

5

van een kind ontroert mensen.

Schrijf het goede woord achter de zin.
Kies uit: aansterken – verlaten – belanden – zorgzaam – gezamenlijk – cameraploeg
1 Deze klus pakken we samen aan.
2 De zwakke vogel wordt weer beter in
de opvang.
3 Het personeel van de opvang zorgt
goed voor de zieke dieren.
4 Wij gaan nu weer weg.
5 Hoe zijn de watervogels in het ijs
gekomen?
6 We ﬁlmen de monoloog van de
burgemeester.

6

Maak een woordspin met het woord het natuurlandschap.
Bedenk bij de woordspin zo veel mogelijk nieuwe woorden. Kijk naar het voorbeeld.

het moeras

het natuurlandschap

7

Schrijf een kort verhaaltje.
Gebruik enkele woorden uit les 1.

27
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert wat een betoog is.
• Je leert het doel van de schrijver herkennen.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

Help het asiel
Meer mensen moeten vrijwilliger worden in een asiel. Een asiel is
een fantastische opvangplek voor dieren. Ze hoeven zich er niet
langer eenzaam en ziek te voelen. Iemand kan er een huisdier
afgeven als het zijn baasje kwijt is.
Ook dieren als egels en vogels neemt het asiel op. Gewoonlijk is
de aanleiding daarvoor dat het dier ziek of gewond is. Veel watervogels
worden bijvoorbeeld ziek doordat het water niet zuiver is. Sommige
fabrieken lozen er hun chemisch afval in. Dat kan dodelijk zijn voor
deze vogels.
Dieren in een asiel hebben een goede verzorging en behandeling
nodig. Dit is veel werk en geld voor personeel is er nauwelijks. Meld
je dus aan als vrijwilliger bij een asiel als je dieren wilt helpen!

1

iemand die gratis
werkt en mensen of
dieren helpt

reden
helder en schoon
laten wegstromen
(waar dat niet mag)
giftig afval

Lees de tekst Help het asiel.
Dit is een betoog. Waarom? Zet een kruisje voor de goede zin.
Het is een spannend verhaal over het asiel.
De schrijver geeft argumenten waarom je vrijwilliger moet worden in een asiel.
Er wordt informatie gegeven over het asiel.

2

Schrijf het goede woord in de zin.
Kies uit: dodelijk – lozen – vrijwilliger – behandeling – chemisch afval
1 Elke zaterdag werk ik als
2 Ik geef de vervuilde dieren een
3 Bedrijven in de buurt

bij de dierenopvang.
zodat ze weer schoon worden.
hun vieze water in de sloot.

4 Van dat
5 Te veel troep is soms

worden dieren ziek.
.

28
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Wat zie je op het plaatje?
Schrijf de woorden op. Zoek de woorden die je niet weet op in je boek.

4

Schrijf een woord op dat ongeveer hetzelfde betekent.
Kies uit: naderbij – het kwartier – het gebit – gewoonlijk – afgeven – balken
1 Meestal poets ik twee keer per dag mijn tanden.
2 Kom eens een stukje dichterbij!
3 De bus vertrekt elke 15 minuten.
4 Om een paard te keuren, kijkt men naar de tanden en kiezen.
5 Je mag het pakje daar achterlaten.
6 Het geluid dat ezels maken klinkt als iaa-iaa.

5

Vul het goede woord in.
Kies uit: zuiver – het asiel – spreiden – terugkeren – tol – de aanleiding
1 Als je over die snelweg wilt rijden, moet je

betalen.

2 Wij gaan weer naar dat huis. Wij gaan

naar dat huis.

3 Deze trui bestaat uit

wol.

4 Deze hond is in het bos gevonden. Breng hem naar
5

van die botsing was de gladheid.

6 De vogels

6

.

hun vleugels en vliegen weg.

Maak een woordparaplu met dierengeluiden.
1 Het geluid dat ezels maken, noemen we balken.
Maak een woordparaplu. Schrijf erboven: dierengeluiden.
Schrijf er ten minste drie woorden bij.
2 Kies één dierengeluid uit en maak daar een goede zin mee.

29
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het herkennen en gebruiken van voegwoorden.
• Je oefent het vinden van het onderwerp en de persoonsvorm in samengestelde zinnen.

Voegwoord

Voegwoorden (vw) zijn woorden die twee zinnen aan elkaar plakken:
omdat, maar, dus, en, want, terwijl.

1

Zet een rondje om de voegwoorden.

dus

wij

ﬁetsen

maar
ik

en

de juf

want

terwijl
het
schoolplein

omdat

spelen

lopen

2

3

Maak de zinnen af.
Gebruik voegwoorden.
1 Ik lust geen spruitjes,

.

2 Tom gaat elke zaterdag naar de disco,

.

3 Mijn oma wordt een beetje doof,

.

4 Niemand wil met Lara mee,

.

5 Samir kookt,

.

Vul zelf het onderwerp in.
Bedenk een wie of wat en maak de zin af.
1

vliegen naar het zuiden.

2

vallen van de kast af.

3

schaatsen een rondje.

30
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Bedenk zelf een persoonsvorm.
Wat doet het onderwerp?
Maak een goede zin.
1

2

3

1 De schilder

een schilderij.

2 De boer en zijn knecht

de koeien.

3 De wind

5

Maak twee zinnen.
Knip de samengestelde zinnen los. Schrijf beide zinnen op.
1
2
3
4
5

6

De wind is sterk, dus Ries gaat vliegeren.
Hij pakt zijn vlieger en hij ﬁetst naar het veldje.
De vlieger zweeft mooi, dus Ries geniet.
Dan wordt de vlieger nat, want het begint te regenen.
Ries haalt de vlieger naar beneden, terwijl hij zijn jas aantrekt.

Onderstreep de persoonsvorm en het onderwerp.
1
2
3
4

7

door de bomen.

Bij opdracht 5 heb je zinnen opgeschreven.
Zet in je schrift een rode streep onder de persoonsvorm.
Zet in je schrift een blauwe streep onder het onderwerp.
Onderstreep ook de persoonsvorm (blauw) en het onderwerp (rood) in de zinnen hierboven.

Maak drie zinnen.
Kies hieronder een onderwerp en een persoonsvorm. Bedenk zelf de rest van de zin.

mijn buurvrouw

wandelt
voetballen

ik
Opa en oma

Laura

Gert en Thomas

bezoeken
speel

eet

31
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Wat oefen je?
• Je oefent het schrijven van een verhaal.

Titel
Begin

Wie zijn de hoofdpersonen?

Waar speelt het zich af?

Midden

Wat gebeurt er?

Waarom?

Eind

Maak het spannend: Maar dan …
Eind goed, al goed: Gelukkig …
Of: Op het eind …

1

Je gaat een verhaal schrijven.
Schrijf eerst het begin.
1 Wie zijn je hoofdpersonen? Schrijf het bij Begin.
2 Waar speelt je verhaal zich af? Schrijf het bij Begin.
3 Schrijf drie zinnen in je schrift. Dit is je begin.

2

Wat gebeurt er in je verhaal?
Schrijf het middenstuk.
1 Wat gebeurt er met je hoofdpersonen? Schrijf het bij Midden.
2 Waarom gebeurt dat? Schrijf het bij Midden.
3 Schrijf vijf zinnen in je schrift. Dit is het midden.

32
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Hoe loopt het af?
Schrijf het einde van je verhaal.
1 Bedenk een spannend, verdrietig of blij einde.
2 Schrijf drie zinnen in je schrift.

4

Lees je verhaal na.
1
2
3
4
5

5

Lees het verhaal van je klasgenootje.
Beoordeel het verhaal van je klasgenootje.
1
2
3
4

6

Begint elke zin met een hoofdletter en eindigt elke zin met een punt?
Zijn de namen met een hoofdletter geschreven?
Wat vind je van het verhaal? Grappig, droevig, mooi, spannend?
Geef tips en tops aan je klasgenootje. Wat is goed geschreven en wat kan beter?

Verbeter je verhaal.
1
2
3
4

7

Begint elke zin met een hoofdletter?
Eindigt elke zin met een punt?
Heb je namen met een hoofdletter geschreven?
Lees je verhaal zachtjes in jezelf. Is het een goed verhaal?
Bedenk een titel voor je verhaal.

Praat met je klasgenootje over je verhaal en over de tips en tops.
Bedenk samen welke zin je kunt verbeteren.
Verbeter die zin en lees je verhaal na.
Laat het verhaal nogmaals lezen aan je klasgenootje.

Maak een tekening bij je verhaal.
Schrijf bij de tekening de namen van de hoofdpersonen.
Je mag ook een strip maken van je verhaal.

33
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