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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert luisteren naar een instructietekst.
• Je leert vertellen wat je van de instructietekst vindt en waarom.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Luister naar de instructie en maak de vragen.
1 Ken je de woorden uit deze instructie? Zet een kruisje voor de woorden waarvan je de
betekenis kent.
naar voren steken
doen alsof
opening
naar achteren stappen
2 Begrijp je wat je moet doen? Zet een kruisje voor de zinnen die je begrijpt.
Steek je linkerhand naar voren en daarna je rechterhand.
Doe alsof je een bal vasthoudt.
Neem de bal mee.
Stap met rechts naar achteren.
3 Heb je bij deze oefening een bal nodig? Leg je antwoord uit.

2

Lees de zinnen.
1 Wat moet je doen? Zet een kruisje voor het goede antwoord.
a Zak door je benen.
Buig je benen.
Strek je benen.
b Laat een opening ertussen.
Doe je handen tegen elkaar.
Doe je handen uit elkaar.
c Stap met rechts naar achteren.
Zet je rechterbeen voor je linkerbeen.
Zet je rechterbeen een stap naar achteren.
2 Zou je de oefening nu kunnen uitvoeren? Leg je antwoord uit.

3

Wat vond je van de instructie?
1 Was alles duidelijk? Leg je antwoord uit.
2 Was er iets onduidelijk? Hoe kwam dat?
3 Wat is belangrijk bij een goede instructie?

18
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4

Schrijf het goede woord op de lijn.
Kies uit: de lekkage – de kleedruimte – het zwembassin – de beenslag – spetteren

5

Vul het goede woord in de zin in.
Kies uit: de aandacht spreiden – erin getrapt – begeeft zich naar – doorvragen
1 De zanger wilde stoppen met het interview, maar de journalist bleef
2 Als je verschillende dingen tegelijk moet doen, moet je

.
.

3 Ik had het helemaal niet door, ik ben
4 De leerkracht

6

Welk woord betekent het tegengestelde? Trek lijnen.
1 afgeleid worden
2 in paniek zijn
3 plechtig
4 uitgeput
5 gespierd

7

het klaslokaal.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

a uitgerust
b nonchalant
c goed opletten
d mager en slap
e rustig zijn

Zoek een voorwerp in de klas.
Verzin een opdracht met dat voorwerp. Schrijf de instructie voor die opdracht.
Maak de zinnen af.
Loop naar de … .
Pak … .
Leg het … .
19
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Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert verbanden in een tekst herkennen.
• Je leert signaalwoorden herkennen.
• Je leert een tekst samenvatten.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

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 zinnen af.
Lees eerst de uitleg op het digibord.
1 In alinea 1 wordt een conclusie gegeven. Dat zie je aan het woord
2 In alinea 2 staat een

.

.

Dat zie je aan het woord daardoor.
3 In alinea 3 staat een voorbeeld. Dat zie je aan het woord
4 In alinea 3 staat een

2

.

. Dat zie je aan het woord en.

Bereid het samenvatten van de tekst voor.
1 Welke aanpak kies je?
Ik ga de belangrijkste informatie kleuren of er een streep onder zetten.
Ik lees van alle alinea’s de eerste en laatste zin.
2 Zet een kruisje voor de woorden die in een samenvatting horen.
alinea 1
gebit
vervangen
duizenden

alinea 2
geenszins
groot
veel eten

alinea 3
walvishaai
plankton
stromen

20
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Welk woord past in de zin? Trek lijnen.
1 Ik zoek naar informatie op … .
2 Het is hier zo smal, je kunt elkaar nauwelijks … .
3 Morgen zal ik het geld … .
4 Het visnet heeft kleine gaatjes, het is … .
5 Ik krijg een parkeerplaats toegewezen door … .
6 De padden worden geholpen door …

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a overmaken

•
•
•

•
•
•

g passeren

b de stichting
c kieuwen
d de verkeersregelaar
e de website
f minuscuul

Vrienden van de pad.
7 De kapotte ruit moet … worden.
8 Een vis haalt adem met zijn … .
9 De muis is zo klein, hij kan door een … gaatje.

4

h ﬁjnmazig
i vervangen

Maak de puzzel.
Vul de woorden in die bij de betekenissen horen.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

iets nodig hebben
namens iemand of iets aanwezig zijn
gemiddeld
vooral
heel erg

invloed hebben op
helemaal niet
niet aan je verplichtingen voldoen
tussen elkaar


1
2

v

b

t

g
3

4

v

d

s

r

ij
5

6

e

r

t

s
7

8

u

s

i

b
9

z
k

o

ij
l

Welk woord lees je bij ? Vul het in.
Dit

5

bestaat uit twee bladzijden met tien vragen.

Schrijf een stukje tekst. Bijvoorbeeld over je huisdier of je lievelingssport.
Gebruik ten minste twee signaalwoorden.
Kies uit: dus – bijvoorbeeld – daardoor – en

21
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het verdelen van een zin in zinsdelen.

1

Verdeel de zinnen in zinsdelen.
Snorkelen leer je in een zwembassin.
Je kiest een ondiep stuk.
Je ademhaling moet rustig zijn.

2

Verdeel de zinnen in zinsdelen.
We waren in een zwembassin. We kregen les van Klaas. Ik vond het eerst doodeng.
Ik lette op mijn ademhaling. Toen ging het beter.

3

Goed of fout?
De zinnen zijn verdeeld in zinsdelen. Maar klopt dat wel? Omcirkel: goed of fout. Verbeter als
het fout is door een extra streepje te zetten of door een streepje weg te halen.
1 In de berm | bloeien | klaprozen.

goed / fout

2 Ik | schrijf | mijn naam | op het formulier.

goed / fout

3 Mijn vader | heeft | de rekening | voldaan.

goed / fout

4 Nienke | en Eva | maken | een heerlijke slagroomtaart.

goed / fout

5 Voor mijn verjaardag | kreeg | ik | nieuwe oorbellen.

goed / fout

22
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Maak een andere zin met de zinsdelen.
Zet de zinsdelen in een andere volgorde.
Kijk eerst naar het voorbeeld.
Ik | vind | het onderwaterleven | erg interessant.
Het onderwaterleven | vind | ik | erg interessant.
1 De koning en koningin | zitten | in de gouden koets.

2 De ﬁetsers | passeerden | elkaar | in de straat.

3 Ik | schrijf | mijn telefoonnummer | op een blaadje.

4 Mijn vader | leest | een boek | in de tuin.

5

Maak zinnen met de zinsdelen.
Maak ten minste drie verschillende zinnen met de zinsdelen. Zet zinsdeelstrepen.

de jongens

hun slaapkamer
verlieten

in het holst van de nacht
met dikke kleren aan

23
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Stellen

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

Een instructie legt uit hoe je iets doet
of maakt.
Plaatjes maken een instructie
duidelijker.

Boven aan een instructie staat altijd

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Wat heb je nodig?

wat je nodig hebt.

Een instructie is verdeeld in stappen,

Stap 1:

die in een logische volgorde staan. Elke
stap begint met een werkwoord. Vaak
zet je een nummer voor de stap.

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

24
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Kijk naar de plaatjes.
1 Schrijf in je eigen woorden op wat er gedaan wordt in deze oefening.
2 Maak een verdeling in vier stappen.
3 Teken stap 3 en 4 in het kader op de bladzijde hiernaast.

2

3

Schrijf de instructie voor stap 1 tot en met 4.
Gebruik wat je hebt opgeschreven bij
opdracht 1. Begin steeds met een
werkwoord.

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

Lees je instructie na en verbeter.
1 Is de instructie zo geschreven dat hij ook kan worden uitgevoerd?
Ja, want
Nee, want
2 Kloppen de zinnen?
Ja, want
Nee, want
3 Staan de zinnen in de goede volgorde?
Ja, want
Nee, want
4 Zijn alle woorden goed geschreven? Verbeter zo nodig.
5 Verbeter je instructie, als dat nodig is.

4

Laat de oefening uitvoeren door een klasgenoot.
Let op! Je klasgenoot mag de tekening niet zien.
Jij leest de zinnen voor en hij doet de oefening.
Begrijpt je klasgenoot jouw instructie?
1
2
3
4

5

Begreep je klasgenoot wat hij moest doen? ja / nee
Voerde hij de oefening uit, zoals hij bedoeld was? ja / nee
Voerde hij de oefening in de goede volgorde uit? ja / nee
Had hij nog tips voor verbetering? nee / ja, namelijk

Bedenk een instructie. Maak er ook een tekening bij.
Je hebt nodig: vier stukken karton, twee stukjes touw, plakband en een schaar. Je mag meer
spullen gebruiken.
25
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Spreken/luisteren -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Luisteren
• Je leert hoofd- en bijzaken onderscheiden.
• Je leert informatie uit een luistertekst halen, die niet verteld wordt.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van de 20 woorden uit les 1.

1

Lees de zin. Bepaal of het belangrijk is in het verhaal of niet.
Zet een kruisje in het goede rijtje.
belangrijk
1
2
3
4
5

2

niet belangrijk

Ze kiezen de kist met de zwembroek.
Tineke kijkt de kinderen één voor één aan.
Jullie gaan naar Egypte.
Henk heeft deze tekst geschreven.
Jullie moeten ook het raadsel oplossen.

Lees de zinnen. Wat bedoelt de spreker ermee?
Omcirkel het goede antwoord.
1 Tineke zegt: ‘Pfff, dat zal een opluchting zijn voor de makers van Kies je Kist!’
Al hun werk is niet voor niets geweest. / Zij kunnen nu weer lachen.
2 Romeo zegt: ‘Huh, nu klink je wel erg op zijn Henks.’
Tineke praat met dezelfde stem als Henk. /

Praat jij ook
wel eens
‘op zijn Henks’?

Tineke praat net zo chic als Henk.
3 Tineke zegt: ‘En Kies je Kist! zou Kies je Kist! niet zijn
als jullie op het vliegveld niet een voorkeursbehandeling
te wachten staat.’
Bij Kies je Kist! zorgen ze altijd goed voor hun kandidaten. /
Bij Kies je Kist! weet je nooit wat je te wachten staat.

26
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Maak het verhaal over Egypte af.
Schrijf het nummer en het goede woord op.
Kies uit: de mensheid – de piramides – balsemen – de mummies – bovendien – de sﬁnx –
de grafkamers
1 Op het plaatje zie je … .
2 Daarvoor staat … .
3 De toeristen bezoeken binnen … .
4 De gids vertelt hoe ze de dode lichamen … .
5 De bezoekers kijken naar … .
6 … zien ze prachtige schatten.
7 Die zijn bijna even oud als … zelf.

4

Welke woorden passen bij de twee plaatjes?
Zoek het goede woord bij de vetgedrukte omschrijving. Schrijf het erachter.
Kies uit: in de wolken zijn – in de put zitten – het is hoog tijd – gunnen – klaarspelen –
de opluchting
1 Britt ligt op haar bed en is erg verdrietig. Ze heeft
ruzie met Fleur.
2 Ze wil het weer goed maken. Maar hoe moet ze dat
voor elkaar krijgen?
3 Haar moeder zegt: ‘Het is hard nodig dat je haar belt.’
1 erg verdrietig zijn =
2 voor elkaar krijgen =
3 het is hard nodig =
4 ‘Hallo Fleur. Sorry dat ik het niet goed vond dat jij met
Iris naar de stad wilde.’
5 ‘Ik ben heel blij dat je mij opbelt, Britt.
6 Wat een geruststelling. Wij blijven vriendinnen hoor!’
4 goedvinden =
5 heel blij zijn =
6 de geruststelling =

5

Maak met de twee woorden in elk vak een goede zin.
Schrijf de zinnen op.
de luchthaven – het paspoort

de grafkamers – de mummie

gunnen – bovendien

de opluchting – de nooduitgang
27

9006616200_Boek.indb 27

4/06/14 13:07

Blok

Hoofdstuk

Les

5 10 4

Leesbegrip -Woordenschat

Wat leer je? Wat oefen je?
Leesbegrip
• Je leert de opbouw van een raadsel herkennen.
• Je leert aangeven hoe een tekst verbeterd kan worden.
Woordenschat
• Je oefent de betekenis van 10 nieuwe woorden en van de woorden uit les 3.

De overval
Een dief die als zakenman is verkleed, komt een winkel binnen. Hij loopt
meteen naar de kassa en doet alsof hij een klant is. Daar schiet hij plotseling
met een pistool in de lucht. Alvorens de dief geld eist, geeft de verkoper hem
meteen een enorme stapel bankbiljetten. Wat is zijn motief?

bevelen dat iets
gebeurt
de reden

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

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
met een waarde van vijfduizend euro. Vandaag moet hij die lening
terugbetalen. Ze doen alsof het een overval is. Zo hoeft de verkoper zijn schuld
niet zelf te betalen.

1

Lees de tekst De overval.
Omcirkel het goede antwoord.
1 Ik lees een raadsel / verslag over een overval.
2 De tekst is gemaakt voor kleine kinderen / iedereen ouder dan acht jaar.
3 De lezer raadt / krijgt het goede antwoord.
4 De dief weet wel / niet de weg in de winkel.
5 In de tekst staat wel / niet dat de dief en de verkoper elkaar kennen.
6 Hij gaf het geld nadat / voordat de dief het vroeg.
7 Uit de tekst weet ik wel / niet dat de verkoper een schuld heeft.

2

Een raadsel bestaat uit meerdere stukken. Bepaal de goede volgorde.
Schrijf de nummers 1 tot 4 in de hokjes.
de oplossing

de gebeurtenis

de vraag

de titel

28
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Maak de puzzel.
Wat hoort op de puntjes? Schrijf het in de puzzel.
Kies uit: lening – bankbiljet – waarde – ontmoeting – schuld – zakenman – prepareren

n

1 De klant betaalt met een ... van € 50.

k

n

3 Bij de bank kun je een ... afsluiten.

3

5

r

2 De armband heeft een ... van € 10.000.
4

g
n

4 De ... verdient veel geld met zijn product.

h

5 Hun ... is nu al meer dan € 5000.
6 Zij spraken een ... af om elkaar te leren kennen.

j

2

t

u
1

o

t
r

7 De mannen moesten zich wel goed ... op deze
overval.

e

r

Kijk naar de nummers in de hokjes. Vul de ontbrekende letters hier in:

1

2

3

4

5

6
f

Je leest het woord

4

Wat betekent hetzelfde?
Zet een kruisje in het goede rijtje.

eisen =
de brandstichting =
verwonden =
spontaan =
de brancard =
plannen =
de schedel =

5

. Een zin met dat woord is:

dringend vragen
het bluswerk
je stoten
in een opwelling
de ambulance
de volgorde bepalen
de botten van je hoofd

vriendelijk verzoeken
met opzet brand veroorzaken
een wond krijgen
gezellig
het draagbed
ideeën bedenken
je gezicht

Maak een tekening bij het raadsel.

29
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Woord- en <insbouw

Wat oefen je?
• Je oefent het herkennen en gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden.

1

Lees de woorden. Kleur alleen de persoonlijke voornaamwoorden.
ik
omdat

2

plant

ze

jij

jullie

hij

vrolijk

de

de krant

zij

wij
morgen

je
leuk

rennen
we

Lees de zin. Schrijf het goede persoonlijk voornaamwoord op.
Kijk naar de vetgedrukte woorden.
Voorbeeld
De verkeersregelaars dragen hesjes. Zij zijn goed te zien.
1 Lucas is erg blij.

weet het antwoord al.

2 We rijden langs een ongeluk.
3 Theo en Sem, hou op!

ziet er ernstig uit.
zijn vervelend.

4 Mijn neef en ik houden van sport.

3

voetballen graag.

Schrijf van elke zin het persoonlijk voornaamwoord op.
Vervang dat woord door andere woorden.
Voorbeeld
Zij dansen op de muziek.

Zij

 Zita

1 Jij kunt morgen niet komen.



2 Wij gaan kamperen.



3 Luister maar niet naar hem.



4 Zij lust heel graag ijs.



en Saron

30
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Maak de zin korter. Gebruik een persoonlijk voornaamwoord.
Kijk naar de blauwe woorden. Schrijf de zin erachter.
Voorbeeld
Zij zwaaien naar de mensen.  Zij zwaaien naar hen.
1 Hij geeft de ballon aan het meisje. 

2 Zij koopt een boek voor haar broer. 

3 Zij lachen om Max en Niek. 

4 Hij verkoopt eieren aan mij en mijn moeder. 

5

Kleur het persoonlijk voornaamwoord. Is dat het onderwerp van de zin?
Streep ja of nee door.
Is het een onderwerp?

6

1 Wij dekken de tafel.

ja / nee

2 Het vliegtuig vertrekt zonder ons.

ja / nee

3 Ik groet mijn buurman.

ja / nee

Pak een leesboek en zoek ten minste drie zinnen met een persoonlijk voornaamwoord.
Schrijf de zinnen over en kleur het persoonlijk voornaamwoord.

31
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Stellen

De zwemtas van Romeo

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

In een beschrijving vertel je precies hoe iets of iemand
eruitziet. Je geeft in een beschrijving vooral antwoord
op vragen die beginnen met hoe, wat en waar.

De zwemtas van Sjoerd

Romeo en Sjoerd hebben gisteren bij Klaas leren snorkelen.
Maar vandaag ontdekken ze dat ze hun zwemtassen in de
kleedruimte hebben laten staan. Ze bellen naar Klaas en
vragen of hij hun zwemtassen wil zoeken en bij de kassa
kan zetten. De jongens komen ze dan ophalen. Natuurlijk
wil Klaas dat doen. Hij vraagt aan de jongens om hun
zwemtassen te beschrijven.

1

Kijk heel goed naar de plaatjes.
Je gaat straks één van de twee zwemtassen beschrijven. Welke kies je?
Zet een kruisje in dat hokje.
de zwemtas van Romeo

2

GEL

de zwemtas van Sjoerd

Lees de vragen die jij in je beschrijving moet beantwoorden.
Schrijf de antwoorden erachter.
vraag

antwoord

1 Hoe ziet de zwemtas eruit?

De kleur is:
Het model is:

2 Hoe ziet de zwembroek eruit?

De kleur is:
Het model is:
De print is:

3 Welke spullen zie je allemaal?

4 Wat kun je er nog meer over vertellen?

32
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Beschrijf de zwemtas.
Gebruik wat je bij opdracht 2 hebt opgeschreven.

4

Lees je beschrijving na. Kies dan een antwoord op de vraag.
Zet een kruisje in het goede rijtje. Verbeter, als het nodig is.
ja
1
2
3
4
5
6

5

Klopt je beschrijving precies met het plaatje?
Heb je nu alles over de zwemtas verteld?
Heb je signaalwoorden gebruikt in je beschrijving?
Beginnen al je zinnen met een hoofdletter?
Heb je de komma’s en punten op de goede plek staan?
Heb je alle woorden goed geschreven?

Ruil met je klasgenoot. Lees elkaars beschrijving.
Bespreek de vragen en verbeter, als het nodig is.

1
2
3
4

6

nee

Door welke dingen in de beschrijving weet je om welke zwemtas het gaat?
Welke dingen zou jij anders beschrijven?
Staan er in de beschrijving nog leestekens die verbeterd moeten worden?
Zijn alle woorden goed geschreven? Zet er een streep onder als jij dat niet zeker weet.

Beschrijf je eigen zwemkleding.
Maak er ook een tekening van.
Denk aan:
Hoe ziet je zwemkleding eruit?
Wat valt het meest op?
33
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