Thema 4 Talen / Communicatie

Les 4.1 Arabische les
WOORDWEB: het schoolboek
2. Het Arabische schrift:
Arabische schrijftekens / letters.

1. Het schoolboek :
een boek waar je
op school les uit
krijgt.

Let op het verband: schriftschrifttekens-schrijftekensschrijven-geschreven.
Het woord schrift komt van
schrijven.

Het schoolboek
3.Het kenmerk:
Een teken waaraan je iets of iemand kunt
herkennen.
Bijvoorbeeld: het trema; de cedille (ç); een
streepje.

6. In het echt : in werkelijkheid. Op de kaart is iets
klein, maar als je naar het land toe gaat, is het in
het echt; in werkelijkheid. Je bent dan op die
plaats.

4. Concentreren: Op één ding
letten en je niet laten afleiden
door andere dingen die er niets
mee te maken hebben.

5.Belangstellend: ergens
belangstelling voor hebben, dus
met interesse kijken, lezen en/of
luisteren.

8.Instuderen : inoefenen. Oefenen
nadat het is voorgedaan.
7. Zowaar : warempel; toch nog.

Invuloefening:
1) Daaraan kun je zien wat het is.
2) Je gebruikt het op school om uit te leren.
3) Je let op één ding.
4) De kinderen willen er alles van weten. Ze zijn erg ………………………………
5) De manier waarop je letters en cijfer schrijft noemt men het …………….
6) Als je het niet verwacht, gebeurt het ………………..
7) De boeken zijn ……………………….. veel groter.
8) We dreunen de tafels hardop. We zijn de tafels aan het …………………….
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Les 4.2 Taal is overal

1. Het wachtwoord. Een woord dat in

het geheim is afgesproken en
toegang geeft tot iets.

2.Verzinnen: zelf bedenken
3.Uit je duim zuigen:
verzinnen.
Een jongen zuigt uit
zijn duim, een meisje
zuigt uit haar duim.

TAAL
4. Het geheimschrift: elke
letter van het alfabet heeft
een ander teken gekregen. Dat
hebben ze in het geheim
afgesproken.
6. De streektaal = het dialect : de taal
van de streek of een bepaald gebied.

5. Het braille: het schrift voor

slechtziende/blinde mensen, dat bestaat
uit bolletjes en puntjes. Het wordt op het
papier gedrukt, zodat de slechtziende
/blinde mensen ze kunnen voelen. Elke
letter en cijfer heeft een eigen aantal
bolletjes/puntjes. Meneer Braille heeft het
bedacht op 16 –jarige leeftijd.

7. Liplezen: het lezen van de lippen; goed
kijken naar de manier waarop de lippen
bewegen. Dan weet je wat er gezegd wordt.
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Les 4.3 Een wereldreis
WOORDWEB: de wereldreis
3. De reisleider: iemand die
andere reizigers door zijn land
begeleidt en hun allerlei dingen
laat zien. Hij weet zelf veel van
zijn land.

1.De wereldreis : een reis
door de verschillende
delen van de wereld.

2.De vakantieganger:
Iemand die op vakantie
is. Dan ontmoet je
andere vakantiegangers.

5. China: een groot land in Azië.

Op reis ; we reizen
4.De buitenlander: Iemand die in een ander land
is geboren.
7.Het Perzische Rijk:
6. De Egyptenaar : iemand die afkomstig is uit
Egypte. Egypte is het gele land hieronder

Het land Perzië was vroeger heel
groot.

8. Het spijkerschrift : een oude manier van schrijven,
waarbij de tekens op spijkers lijken. Het spijkerschrift
komt uit Perzië.

9. De Engelsman : een man afkomstig uit
Engeland.
10. De Italiaan : een man afkomstig uit

Italië;
De Italiaanse: een vrouw afkomstig uit
Italië.
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Les 4.4 Europa
WOORDWEB: VERGADEREN
1.

2. Discussie voeren: een gesprek
tussen mensen die zeggen wat ze
ergens van vinden.

Het Europees Parlement :
Een groep mensen uit de
verschillende Europese
landen die controleren of
de regering van Europa
zijn werk goed doet.

3.Iets goed laten overkomen:
de boodschap zo vertellen dat
ze begrijpen wat iemand zegt;
Slecht overkomen: ze begrijpen
niet wat je zegt omdat ze je bijv.
niet verstaan.

4.Geen woord kunnen uitbrengen: van de
zenuwen geen woord meer kunnen zeggen.

5. Spreken: praten met elkaar.
6.Toespreken : tegen iemand of een groep mensen
tegelijk praten.
7. De spraak: het kunnen spreken
8. De toespraak: datgene dat tegen de groep
mensen gezegd wordt.

11.De overeenkomst: Een afspraak
waaraan iedereen zich gaat
houden, iedereen is het ermee
eens, en zet ook zijn handtekening
onder de afspraak.

12.Het telefoongesprek: het gesprek via de
telefoon.
9. Sprakeloos : zonder spraak zijn. Je bent zo
verbaasd dat je niets meer kunt zeggen.
10. Spraakzaam zijn: graag spreken.
Opdracht: in tweetallen. Pak 1 A4-tje. Knip het in 12 stukken. Op elk papiertje komt een woord te
staan. Op de andere kant komt de omschrijving. Klaar? Vouw ze dicht, gooi ze op de tafel. Om de
beurt pak je een papiertje. Lees op wat er staat. Als het de omschrijving is, geef je het goede woord
erbij; als het het woord is, omschrijf je wat het is. De ander kijkt of het klopt.
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Les 4.5 Vakantiegroeten ( meenemen: prentbriefkaarten/ansichtkaarten)
WOORDWEB: Vakantie
1.Tot voor kort : nog
niet zo lang geleden.

2. Verzenden: van een kaart: met
behulp van een postzegel en een
adres en de PTT;

( tot voor kort
hadden we
herfstvakantie)

Verzenden van een berichtje: via
de pc/tablet/telefoon schrijf je
een berichtje, klik op verzenden
en dan is het berichtje binnen een
paar seconden bij de ander.

Vakantie
3.Overbruggen: het afleggen van een afstand
tussen twee plaatsen. Bijv. met het vliegtuig, de
boot; via e-mail en internet.

7. Het plakboek: een leeg boek
waar herinneringen, zoals foto’s
en toegangskaartjes, ingeplakt
worden.

4. De briefkaart: een kaart zonder afbeelding waar
men een bericht op schrijft en via de post
verstuurt.

8.Vertalen: De buitenlandse
woorden omzetten in je eigen taal.
Dirty = vies; ciao = dag, tot ziens.
5. De prentbriefkaart( de ansichtkaart) : een kaart
met aan de ene kant een afbeelding en aan de
andere kant kun je een berichtje schrijven.

9.Terugzien : nogmaals zien, nog een
keertje zien.

6. De groeten doen: je vertelt op een ansichtkaart
altijd een verhaaltje en je eindigt met ; ‘de groeten
van ……’. Soms staat dat al op de kaart gedrukt.
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Les 4.6 JA, IK WIL!
WOORDWEB: Ja, ik wil

1.De sluier : een dunne
doek voor het gezicht en
over het hoofd.

3. Het huwelijk: trouwen, elkaar
huwen, een huwelijk sluiten; als
twee mensen van elkaar houden,
beloven ze elkaar trouw, ze gaan
dan trouwen.

Ja, ik wil

5.De sfeer: de stemming die er is of
door iets wordt opgeroepen.
Bij een huwelijk is er een feestelijke
sfeer.

4. De scheiding: uit elkaar gaan,
ze willen niet meer met elkaar
samen zijn.

7.De wanhoop: het niet meer hopen,
radeloos zijn; geen uitweg meer zien.
8. Wanhopig: radeloos

6. Vertrouwd zijn: het voelt goed en
bekend. Bij een huwelijk zijn er
allemaal mensen die je kent, het is
vertrouwd.

9. Overmoedig : denken dat je meer kan
dan in het echt het geval is.

10. De sultan : een vorst uit een oosters land.
11. Het woestijnzand : het zand van de woestijn.
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