Thema 2 Vergelijken

Les 2.1 Een film over Willem Adriaensz
WOORDWEB: Een boerendorp
1. Een boerendorp : een dorp
met boerderijen

2. Leem: een soort grond die op klei
lijkt. Leem wordt tussen het hout
gesmeerd, waarna het hard wordt en
een stevige muur ontstaat.

Een boerendorp
3.Een waterput:
Een smal en diep gat in de grond waar water in
zit.

4. De paal : een lang rond stuk
hout, steen of ijzer.
5.De bouwval: een gebouw dat
bijna instort.

Het hengsel om het water op te
scheppen zit vast aan de paal. Het touw met de
emmer zit vast aan de paal.

Woordweb : filmen

6. De regisseur :
Hij heeft
de leiding over het opnemen
van de film; hoe gespeeld
moet worden,waar de camera
en de filmlampen moeten
staan.

Film
en

7. De opname : het vastleggen op een
band of een plaat.
( werkwoord: opnemen, nam op, heeft
opgenomen)
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Les 2.2 Tradities.
2. De schors: de buitenste laag
van een boom.

3. Scheppen : iets maken ( creëren) dat
er eerst nog niet was. Een houtsnijder
schept een wandelstok van een tak.

1.Eeuwenoud: heel erg oud.
Meer dan honderd jaar oud.

4.Vlechten: dunne takjes
door elkaar steken, zodat
er een mand ontstaat.

VROEGER
6. De klei: grond dat op dikke
modder lijkt. Je kunt er iets van
maken, iets scheppen, en daarna
bakken.
5. Het rad: een wiel met tanden
eraan.

7. De traditie: iets maken of doen op een

manier, zoals het al heel lang gemaakt of
gedaan wordt.
8. De knikker : een klein bolletje van
klei of glas

8. De tol: een rond houten voorwerp met een
punt eraan; je probeert de tol op de grond te laten
draaien door er met een touwtje tegen aan te

slaan.
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Les 2.3 De geschiedenisles

1. Uitvallen

1. Ophouden. Werkwoordsvormen: Uitvallen,
valt uit, viel uit, is uitgevallen.

2. Tenzij

2. Behalve als

3. De tijdbalk

3. Een lijn die de tijd in de geschiedenis
voorstelt. Op de tijdbalk staan jaartallen.

4. De toekomst

4. De toekomst is de tijd die nog komen moet.

5. De verandering ( veranderen) 5. Het anders worden dan het is.
6. Lijken

6. A)De indruk wekken of
B)op een bepaalde manier overeenkomen
of C) in een bepaalde mate overeenkomen

7. De tijdgenoot

7. Iemand die in dezelfde tijd leeft. De
kinderen van groep 6 zijn elkaars
tijdgenoten.

8. De overgang

8. Het overgaan naar iets anders. Dus bijv. de
overgang van minder naar meer vrijheid.
De overgang van groep 5 naar groep 6.

1.Synoniem (=)

2. Homoniem(

1. Een ander woord met dezelfde betekenis.
Bijv. in brand staan = in lichterlaaie staan
)

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. de trap een schop met een voetbal
een vaste constructie met
treden.
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Les 2.4 De opgraving
WOORDVELD : De opgraving

De opgraving
9. De videorecorder: een apparaat
waarmee je videobanden bekijkt.

2. Het aardewerk : aardewerk is een speciale klei die in
een oven is gebakken. Aardewerk is hard.

3. De potscherf: aardewerk dat
niet gaaf is, er is een stukje af.
Dat stukje noem je een scherf.
4. De scherf : (de scherven):
stukjes die ergens vanaf
gebroken zijn.

2. Het goudstuk:
een munt van goud.

5. Gaaf:
helemaal heel,
er zijn geen
stukjes af.

6. Het stro: gedroogde stelen van planten.

7. Restaureren: iets
opknappen, iets
precies zo maken
zoals het geweest is.
8. De prent: een plaatje,
een foto, een tekening.
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Les 2.5 Het oude fotoboek ( nodig: roggebrood aan één stuk)

9. Het platteland.

1. Het gebied waar boeren wonen.
Tegenovergestelde van de stad.

2.Het roggebrood

2. Rogge is een bepaald soort graan. Hier
wordt meel van gemalen, waarna de
bakker het bakt tot brood:
roggebrood.

3.Spannen

3. Het paard met riemen aan de ploeg
vastmaken. De ploeg keert de grond
om.

4.Zandgrond en kleigrond

4. De zandgrond is droger en minder
vruchtbaar dan de kleigrond. Kleigrond
is dikke modder en vruchtbaar.

5.De besmettelijke ziekte

5. Een ziekte die overgaat van de ene
naar de andere persoon.

6. De overvloed

6. Er is van alles heel veel. Veel
keuzemogelijkheden.

7. De champignon

7. Een witte paddenstoel die eetbaar is.

8. Rot

8. A) Bedorven, als je fruit lang bewaart,
bederft het, dan is het rot.
B) Heel erg naar.
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Les 2.6 De overval

1.De koets.

1. Een rijtuig, een wagen die door
paarden wordt getrokken.

2.Een span

2. Twee dieren voor een wagen.

3.Tot stilstand brengen

3. Ervoor zorgen dat iets stil staat.

4.Ruw

4. Wild en woest.

5.De patriciër

5. Een rijke burger uit een stad.

6. De vreemdeling

6. Iemand die uit een verre stad of uit
een ander land komt.

7. De beschermer

7. Iemand die ervoor zorgt dat een ander
veilig is als er gevaar is. Afkomstig van
het werkwoord beschermen(beschermtbeschermde- heeft beschermd)

8. De rotspunt

8. De úitstekende punt van een rots; de
rots is een enorme steen,een gedeelte
van een berg.
9. Een vierkante steen op de
kasteelmuur.

9. De kanteel
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