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Door Jan de Waard

M.a.w.
Opdracht 1
a
b

Je zou de tekst bijvoorbeeld zo hebben kunnen herschreven.
NB Twee keer lekker mag best. Als er maar variatie is.
We begonnen met een lekkere huisgemaakte tomatensoep. Daarna kregen we
een heerlijke garnalencocktail. Het hoofdgerecht was een verrukkelijke
lamsbout met een fijne mix van rode en groene sla. Als nagerecht had de kok
een echt heel smakelijke chocolademousse gemaakt. Al met al hebben we erg
lekker gegeten!

c

m.a.w. = met andere woorden
In deze lesbrief leer je dingen met andere woorden te zeggen of te schrijven.

Opdracht 2
Woord
komisch
applaudisseren
keutel
plezier
onderbroek
beker
vies
sterven

Synoniem
grappig - humoristisch
klappen
drol - bolus
lol - gein - pret
slip - boxershort
kroes - mok
smerig - goor
overlijden - doodgaan - creperen - heengaan - hemelen - omkomen - inslapen ontslapen - verscheiden - de pijp uitgaan - het loodje leggen - bezwijken sneuvelen - vallen*

* zie ook: http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/sterven
Opdracht 3
Bijvoorbeeld:
1) man - kerel - vent - gozer - gast
2) plassen - urineren - piesen - zeiken - wateren
3) vrouw - dame - wijf - mens - madam
4) wandelen - lopen - stappen - kuieren
5) goed - oké - prima - best - akkoord
Opdracht 4
Bijvoorbeeld:
Ze glimlacht.
Ze lacht.
Ze schatert.

Hij slentert.
Hij loopt.
Hij rent.
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Opa fluistert.
Opa praat.
Opa roept.

groot
enorm
gigantisch
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Opdracht 5
Bijvoorbeeld:
a
Hij fluistert: ‘Niet direct omkijken, maar er zit toch een lelijkerd achter ons!’
b
Ze reageert: ‘Hou daar mee op!’
c
‘Waarom?’ vraagt hij verbaasd.
d
‘Gewoon, omdat ik het niet wil,’ antwoordt ze.
Opdracht 6
a
b
c

schoppen, trappen, peren, rammen, jagen en knallen zijn allemaal
synoniemen en/of alternatieven voor schieten
schieten
bijvoorbeeld: kogelen, krullen, stiften, schuiven en pegelen

Opdracht 7
a

b

Bijvoorbeeld:
1) kussen - zoenen, hoofdkussen
2) bank - om op te zitten, financiële instelling
3) arm - lichaamsdeel, niet rijk
4) toets - proefwerk, deel van je toetsenbord
5) pitten - slapen, meervoud van pit
Bijvoorbeeld:
Welke kleur heeft haar haar nu weer?
Vandaag sla ik de sla maar eens over.
Ik kom een kom soep halen.
Ik vier dat mijn zusje vandaag vier wordt.
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