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Hoofdstuk

5

9

Les

2

Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• e leert l isteren naar een instr ctietekst
• e leert ertellen at je an e instr ctietekst in t en
Woordenschat
• e oefent e etekenis an e
oor en it les

1

Luister naar de instructie. Maak de vragen.
1

en je e oor en it e e instr ctie
etekenis kent
naar oren steken
openin
oen alsof

2

oor en

aar an je e

meenemen
naar achteren stappen
rechts

e je ij e e oefenin een al no i

e je ant oor

it

Lees de zinnen.
1

chrijf op

at je moet oen

a

ak oor je enen

b

aat een openin ert ssen

c

tap met rechts naar achteren

2

3

et een kr isje oor e

e rijp je at je moet oen et een kr isje oor e innen ie je e rijpt
teek je linkerhan naar oren en aarna je rechterhan
eem e al mee
aat een openin ert ssen
e ee ter
oe alsof je een al astho t
tap met rechts naar achteren

3

2

aarom

o je e oefenin k nnen it oeren

e je ant oor

it

Wat vond je van de instructie?
1
2
3

as het
i elijk e je ant oor it
as er iets on i elijk oe k am at
at is elan rijk ij een oe e instr ctie

18

9006616187_Boek.indb 18

26/05/14 15:34

4

Schrijf het goede woord op de lijn. Gebruik woorden uit les 1.

5

Omcirkel het goede antwoord.

6

1

e aan acht sprei en etekent at je op erschillen e in en let

aar niet

aar

2

ls je er ens intrapt

aar niet

aar

3

ls je oor raa t

aar niet

aar

4

ls je je er ens naar e eeft

aar niet

aar

en je te re en met het ant oor

an e an er

a je er an aan

Kijk naar het vetgedrukte woord. Welk woord betekent het tegengestelde?
Kies uit: espier
1

2
3

7

or je efopt

in paniek ijn

a on e akantie in panje
uitgerust

af elei
aren

or en

it ep t

plechti

e helemaal

ij raa t aak nonchalante kle in
ls hij een korte roek raa t
slappe enen

4

m at het o stil

5

ls je een

ie je ijn magere en

as kon ik me goed concentreren

esp iet moet je rustig blijven

Zoek een voorwerp in de klas.
er in een op racht met at oor erp

chrijf e instr ctie oor ie op racht
19
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• e leert er an en in een tekst herkennen
• e leert si naal oor en herkennen
• e leert een tekst samen atten
Woordenschat
• e oefent e etekenis an
nie e oor en en an e

oor en it les

Alleseters?
De meeste haaien hebben een sterk gebit dat bestaat uit twee rijen tanden. Is de
ene rij versleten, dan is de volgende rij alweer volgroeid en kunnen de tanden
vervangen worden. Een haai heeft dus altijd genoeg tanden om zijn prooi aan
stukken te scheuren. In zijn leven wisselt een haai duizenden tanden.
Een doorsnee haai is geenszins kieskeurig en lust kwallen, vissen, schildpadden,
giftige zeeslangen, zeevogels en resten van dieren. Sommige haaien kunnen
uiterst groot worden en daardoor hebben ze behoefte aan flink veel eten. De witte
haai weegt 2 ton en verorbert bijvoorbeeld zo een rob en soms ook een mens.
Met 13 ton is de walvishaai het allergrootst. In tegenstelling tot de witte haai is hij
geen alleseter, want hij leeft voornamelijk van plankton, minuscuul kleine
diertjes. Dat gaat zo: hij laat zijn bek vol water stromen en zeeft dan met zijn
fijnmazige kieuwen het voedsel eruit.

1

gemiddeld
helemaal niet
heel erg
vooral
heel erg klein

Lees de tekst Alleseters en maak de vragen. ees eerst e itle op het i i or
1

at oor soort er an
Kies uit: opsommin

ie je in alinea
oor aak e ol

oor eel

samen attin of concl sie

oor eel

samen attin of concl sie

chrijf het si naal oor op
2

at oor soort er an
Kies uit: opsommin

ie je in alinea
oor aak e ol

chrijf het si naal oor op
3 n alinea staan een oor eel en een opsommin
n erstreep in e tekst om elke in nen het aat

2

mcirkel e t ee si naal oor en

Bereid het samenvatten van de tekst voor.
1

elke aanpak kies je
k a e elan rijkste informatie kle ren of er een streep on er etten
k lees an alle alinea’s e eerste in en e laatste in
k

20

2
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3

Welk woord past in de zin?
chrijf het n mmer an e in en het
Kies uit: er an en
jnma i
kie en
e stichtin

oor op

passeren min sc
o ermaken

l

e

e site

e erkeersre elaar

1 k oek naar informatie op e
2 et is hier o smal je k nt elkaar na elijks
3
or en al ik het el
4 et isnet heeft eer kleine aatjes het is
5 k krij een parkeerplaats toe e e en oor
6 e pa en or en eholpen oor
Vrienden van de pad
7 e kapotte r it moet
or en
8 en is haalt a em met ijn
9 e m is is o klein hij kan oor een
aatje

4

Maak de puzzel.
l e oor en in ie ij e etekenissen horen
1 iets no i he en
2 namens ieman of iets aan e i
3 emi el
4 ooral
5 heel er

6
7
8
9

ijn

in loe he en op
helemaal niet
niet aan je erplichtin en ol oen
t ssen elkaar


1
2
3

4
5

6
7

8
9

elk

oor lees je ij 

estaat it t ee la

it

5

l het in
ij en met tien ra en

Schrijf een stukje tekst. Bijvoorbeeld over je huisdier of je lievelingssport.
e r ik ten minste rie si naal oor en
Kies uit:

s

o

ij oor eel

ant

en

aar oor

21
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Wat oefen je?
• e oefent het er elen an een in in ins elen

1

Verdeel de zinnen in zinsdelen.
norkelen leer je in een

em assin e kiest een

on iep st k e a emhalin moet r sti
t ssen je

ijn

aren

ik ril en je e icht k nnen oor

lekka e or en

2

Verdeel de zinnen in zinsdelen.
le r e persoons orm roo en het on er erp roen
isteren

ommen

e in een

k on het eerst oo en

em assin

e kre en les an laas

k lette oe op mijn a emhalin

anaf at moment in het

een st k eter

3

Goed of fout?
e innen ijn er eel in ins elen
aar klopt at
het fo t is oor een e tra streepje te etten
1 n e erm

loeien klapro en

el

mcirkel

oe of fo t

er eter als

oe

fo t

2 k schrijf mijn naam op het form lier

oe

fo t

3

ijn a er heeft

oe

fo t

4

e erkeersre elaars laten e a to’s stoppen

oe

fo t

5

e kronin

oe

fo t

e rekenin

ol aan

as een plechti e e e rtenis

22
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4

Maak zinnen met de zinsdelen.
1

itten in e o

2 achter ol t

en koets

e konin en konin in

e politie op e snel e

e ie en

3 ik op een laa je mijn telefoonn mmer schrijf

4 in e t in leest een oek mijn a er

5

5

e

ren een ar ec e

ana on

e en

Maak zinnen met de zinsdelen.
aak ten minste es erschillen e innen met e ins elen

e jon ens

h n slaapkamer
erlieten

et ins eelstrepen

in het holst an e nacht
met ikke kleren aan
23
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Stellen

Wat oefen je?
• e oefent het schrij en an een instr ctietekst

en instr ctie le t it hoe je iets oet
of maakt

laatjes maken een instr ctie
i elijker

o en aan een instr ctie staat altij
at je no i he t

en instr ctie is er eel in stappen
ie in een lo ische ol or e staan
stap e int met een

erk oor

lke
aak

et je een n mmer oor e stap

24
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1

Bedenk zelf een oefening.
1

2

chrijf in je ei en

oor en op

at je ij ie oefenin moet oen

aak een er elin in ten minste rie stappen
tap
tap
tap

3

2

3

aak tekenin en an e stappen in het ka er op e la

Schrijf de instructie.
e r ik at je he t op eschre en
ij op racht
e in stee s met
een erk oor

ij e hiernaast

Tip
Gebruik signaalwoorden.
Bijvoorbeeld: dan, daarna, vervolgens, tot slot.

Lees je instructie na en verbeter.
1 s e instr ctie o eschre en at hij ook kan or en it e oer
2 loppen e innen e int elke stap met een erk oor
3 e je si naal oor en e r ikt om e ol or e te ena r kken
4 e je alle oor en oe
eschre en er eter o no i
5 er eter je instr ctie als at no i is

4

Laat de oefening uitvoeren door een klasgenoot.
Let op! e klas enoot ma
e tekenin niet ien
ij leest e innen oor en hij oet e oefenin
1
2
3
4

5

e reep je klas enoot at hij moest oen a
ee
on hij e oefenin ook it oeren oals hij e oel
oer e hij e oefenin in e oe e ol or e it a
a hij no tips oor er eterin
ee a namelijk

as a
ee

ee

Bedenk een instructie voor een knutselwerkje. Maak er ook een tekening bij.
e r ik e e oor erpen ier st kken karton t ee st kjes to
plak an en een schaar
e ma meer sp llen e r iken

25
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Wat leer je? Wat oefen je?

Luisteren
• e leert hoof en ij aken on erschei en
• e leert informatie it een l istertekst halen ie niet ertel
Woordenschat
• e oefent e etekenis an e
oor en it les

1

or t

Lees de zin. Kies of het hoofd- of bijzaak is in het verhaal.
et een kr isje in het oe e rijtje
hoofdzaak
1
2
3
4
5

2

bijzaak

or t het e kist met e
em roek of e kist met e
ho ten klompen ’
ineke kijkt e kin eren n oor n aan
llie aan
s naar
pte het lan an e farao’s ’
o in het oorjaar kan het al erti ra en or en
lle op rachten moeten oe ijn en het raa sel moet
op elost or en

Lees de zinnen. Wat bedoelt de spreker ermee?
chrijf at op
1

ineke e t

fff

at al een opl chtin

ijn oor e makers an Kies je Kist!’

ineke e oelt

2

omeo e t
ijn enks’

3

ineke e t

h n klink je

el er op

Praat jij ook
wel eens
‘op zijn Henks’?

omeo e oelt

n Kies je Kist! o Kies je Kist!

niet ijn als j llie op het lie
oorke rs ehan elin te

el niet een

achten staat ’

ineke e oelt

26
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3

Maak het verhaal over Egypte af.
chrijf het n mmer en het oe e oor op
Kies uit: e menshei
e pirami es
e rafkamers
p het plaatje ie je
aar oor staat

2

1

in

ie ijn ijna e en o

4

es n

3

aarom mensen e o e lichamen

ien e eel

o en ien

in al ijn pracht en praal

e e oekers ien ook hoe
6

e m mmies

pte

e toeristen e oeken innen
e i s ertelt

alsemen

5

e aar

4

or en

aar e olle schatten
als

7

elf

Lees het verhaal bij de twee plaatjes. Zoek het goede woord bij de vetgedrukte omschrijving.
chrijf het n mmer an e in en het oe e oor op
Kies uit: in e olken ijn
e opl chtin

in e p t itten

het is hoo tij

nnen

klaarspelen

1

ritt li t op haar e en is erg verdrietig

2

e heeft r
haar

ie met le r en ee heel lelijk te en
il e het

eer oe maken maar hoe moet

e dat voor elkaar krijgen?
3

aar moe er e t Het is hard nodig at je haar aat
ellen ’

4

allo le r je spreekt met ritt

orr

at ik o jaloers

as en het niet goed vond at jij met ris naar e sta
in ’
5
6

k ben superblij at je mij op elt
at een geruststelling at

ritt

ij no stee s rien innen

ijn ’

5

Kies twee woorden uit opdracht 3 en twee woorden uit opdracht 4.
aak met elk oor een nie e in chrijf e ier nie e innen op

27
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• e leert e op o
an een raa sel herkennen
• e leert aan e en hoe een tekst er eter kan or en
Woordenschat
• e oefent e etekenis an
nie e oor en en an e

oor en it les

De overval
Een als zakenman verklede dief komt een winkel binnen. Hij loopt
onmiddellijk naar de kassa en schiet daar met een pistool in de lucht.
Alle klanten laten zich op de grond vallen. De dief zegt dat ze rustig moeten
blijven. Alvorens de dief geld eist, geeft de verkoper achter de kassa hem al
een enorme stapel bankbiljetten. Wat is zijn motief?

bevelen dat iets
gebeurt
de reden

plossin
hoeveelheid geld
bestaand uit een
bepaald bedrag
zorgen dat je
ergens klaar voor
bent

De verkoper en de dief zijn vrienden. Ze hebben deze ontmoeting gepland en
zich goed geprepareerd. De verkoper heeft een schuld bij zijn vriend
met een waarde van vijfduizend euro. Vandaag moet hij die lening
terugbetalen. Ze doen alsof het een overval is. Zo hoeft de verkoper de schuld
niet zelf te betalen.

1

Lees de tekst De overval.
et een kr isje in het oe e rijtje
waar
1
2
3
4
5
6
7
8

2

niet waar

e e tekst is een ersla an een o er al
e tekst is e oel oor kin eren tot acht jaar
e le er moet achter het oe e ant oor op e raa ien te
komen
e ief eet e e in e inkel
e erkoper af het el na at e ief het hem e raa ha
n e tekst kon je le en at e erkoper en e ief elkaar
ken en
e foto is elan rijk oor het oplossen an het raa sel
it e tekst k n je a ei en at e erkoper een sch l heeft

Een raadsel bestaat uit meerdere stukken. Bepaal de goede volgorde.
chrijf e n mmers tot in e hokjes
e oplossin

e e e rtenis

e raa

e titel

28
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3

Maak de puzzel.
at hoort op e p ntjes
Kies uit: lenin
1
2

chrijf het in e p

ank iljet

aar e

el

ontmoetin

e klant etaalt e aankoop met een
ij heeft een arm an met een
an

sch l

akenman

3

an
el

5
4

3

oor het kopen an een h is sl it je ij e ank
een af
4 e
er ient eel el met ijn nie e pro ct
5
n is n al op elopen tot een e ra an
2

6
7

prepareren

1

ij spraken een af om elkaar te leren kennen
ori e maan
e onnen ij ich te op e e
o er al
ijk naar e n mmers in e hokjes

l e ont reken e letters in

6
f
e leest het

4

oor

aak een in met at

Zoek het woord dat erbij hoort. Schrijf het op de lijn erachter.
Kies uit: e ran stichtin
1

erlan en

2 het

r

3 pijn oen

5 het

erk

e op et
e

on
el

otten

ra en

eraamte

plannen

e sche el

eisen

e rancar

er on en

or eren

e scha e
e eren
e am

lance

e ol or e epalen

6 in een op ellin
7

spontaan

rin en

4 het er oermi

5

oor

an elf

het on el k

oor it enken

omaar opeens

op het hoof

Maak een tekening van de situatie in de winkel tijdens de overval.

29
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Wat oefen je?

• e oefent het herkennen en e r iken an persoonlijke oornaam oor en

1

Lees het verhaal. Kleur de persoonlijke
voornaamwoorden.
ineke e t

in eren j llie aan naar

e ta i staat al klaar
ij ho

ie je ie cha ffe r

t e e r al open ’

aar an moet ik mijn

koffer no inpakken ’ e t ina
lie e moe er hoor

pte

ij he t een heel

ij heeft alle koffers in epakt

e staan op e l chtha en klaar

at

rlijk ha

en

ij het allemaal al eprepareer ’

2

Lees de zin. Schrijf het persoonlijk voornaamwoord op.
chrijf ook op aar het naar er ijst
Voorbeeld
e erkeersre elaars he en hesjes aan
ij  e erkeersre elaars
1

ij ijn oe te ien

e kan i aat heeft een rijns op ijn e icht

et ant oor is makkelijk oor hem


2

e rij en lan s een on el k

et iet er ernsti

it


3

heo en em pas toch op

llie ooien omaar ie ets om



3

Vervang het persoonlijk voornaamwoord door andere woorden.
chrijf e nie e in op
Voorbeeld
ij ansen op e m
1

30

iek  ita en aron ansen op e m

ij k nt mor en niet komen

2

ij aan kamperen

3

ister maar niet naar hem

4
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4

Maak de zin korter. Gebruik twee persoonlijke voornaamwoorden.
chrijf e in erachter
Voorbeeld
joer en ina

5

aaien naar e mensen  ij

aaien naar hen

1

e clo n eeft e allon aan het meisje

2

oa koopt een oek oor haar roer

3

sther en anne lachen om

4

e oer erkoopt eieren aan mij en mijn moe er

a en

iek

Kleur het persoonlijk voornaamwoord. Is dat het onderwerp van de zin?
treep ja of nee oor
Is het een onderwerp?
1

ij ekken e tafel

ja nee

2

or en aat het e e ren

ja nee

3

et lie t i

ja nee

ertrekt on er ons

4 k roet mijn
5

6

ie kisten ijn te

rman
aar oor j llie

ja nee
ja nee

Pak een leesboek en zoek ten minste vijf zinnen met een persoonlijk voornaamwoord.
Schrijf de zinnen over.
chrijf het persoonlijk oornaam oor on er e in en schrijf erachter naar elke oor en
het er ijst

31
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Stellen
e

emtas an omeo

e

emtas an joer

Wat oefen je?
• e oefent het schrij en an een eschrij in

n een eschrij in ertel je precies hoe iets of ieman
er it iet e eeft in een eschrij in ooral ant oor
op ra en ie e innen met hoe wat en waar
omeo en joer he en isteren ij laas leren snorkelen
in het
em a
aar e ont ekken an aa at ij h n
emtassen met alle sp llen erin in e klee kamer he en
laten staan oor h n reis naar
pte he en ij ie
nat rlijk el no i
e ellen laas op om te ra en of
hij e
emtassen il oeken en ij e kassa kan etten
e jon ens komen e an anmi a ophalen at il
laas nat rlijk oor e oen ij raa t aan e jon ens
om h n
emtassen met sp llen te eschrij en

1

Kijk heel goed naar de twee plaatjes.
e aat straks n an e t ee
emtassen eschrij en
et een kr isje in at hokje
e

2

emtas an omeo

e

GEL

elke kies je

emtas an joer

Lees de vragen die jij in je beschrijving moet beantwoorden.
chrijf e ant oor en erachter
vraag

antwoord

1

oe iet e

emtas er it

2

oe iet e

em roek er it

3

elke sp llen ie je

4

at k n je er no meer o er ertellen

32
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3

Beschrijf de zwemtas.
e r ik je aantekenin en an op racht

4

Lees je beschrijving na en verbeter.
1
2
3
4
5

5

n erstreep e
oek het

oor an ers op

Ruil met je klasgenoot en lees elkaars beschrijving.
espreek e ra en en er eter als het no i is

1
2
3
4

6

lopt je eschrij in precies met het plaatje
taat alles erin at je k nt ertellen o er e
emtas
e je enkele si naal oor en e r ikt in je eschrij in
taan alle leestekens op e oe e plek in je eschrij in
eet je eker at je alle oor en oe eschre en he t

oor elke in en in e eschrij in
eet je om elke
emtas het aat
elke in en o jij an ers eschrij en
taan er in e eschrij in no leestekens ie er eter moeten or en
ijn alle oor en oe
eschre en et er een streep on er als jij at niet eker

eet

Beschrijf je eigen zwemkleding. Stel jezelf de hoe-, wat- en waar-vraag.
aak er ook een tekenin an

33
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