Thema 3 Uitvinden

Les 3.1 Het concertgebouw
2. De fagot: een groot houten blaasinstrument,met klepjes waar je
met je vingers opduwt om
verschillende tonen te krijgen. Het
heeft een lang mondstuk aan
de kant waardoor je blaast.

1.Het klavecimbel: een

muziekinstrument dat
veel op een piano lijkt.

MUSICEREN

3. De klarinet: een houten blaasinstrument met klepjes, kleiner
dan een fagot. Het mondstuk zit
bovenop en heeft een riet.

4. De saxofoon: een koperen
blaasinstrument met kleppen en een
mondstuk met een riet.

4. Enigszins: een klein beetje
5. Geenszins: helemaal niet
.

7. Het concertgebouw: een gebouw waar
muziekvoorstellingen ( concerten)
gegeven worden.

6. Musiceren: muziek maken als hobby of als
beroep.

8. Het theater: een gebouw waarin
voornamelijk toneelvoorstellingen gegeven
worden.
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Les 3.2 De astronaut
1.De uitvinder

1.Degeen die als eerste iets nieuws heeft
bedacht, de uitvinding.

2.De satelliet

2.Een toestel dat in de ruimte is
geschoten om, om de aarde, om de
maan of om een planeet te draaien
en stuurt informatie naar de aarde
toe.

3.Experimenteren

3.Proeven doen en uitproberen.

4.De raketbasis

4.Een vaste plaats waarvandaan raketten
afgeschoten worden.

5.Lanceren

5.Het afschieten van een raket.

6.De professor

6.Een hoogleraar op de universiteit.

7.De maanlanding

7. Het neerkomen vanuit de lucht op
de maan.

8. De astronaut

8.De ruimtevaarder die met zijn voertuig
door de ruimte vliegt.

9. De ontdekking

9.Iets dat je vindt, maar wel al bestond.
Jij wist nog niet dat het bestond.

10. De uitvinding

10. Iets nieuws, dat nog niet bestond.

Wubbo Ockels, de eerste Nederlandse astronaut op de maan.
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Les 3.3 De atleten
1.Het kampioenschap

1.Een toernooi waarbij verschillende
wedstrijden worden gehouden. De
winnaar van alle wedstrijden is de
kampioen.

2.Atletiek

2.Een naam voor verschillende
lichaamssporten (hoogspringen,verspringen, hardlopen, hordeloop,
speerwerpen).

3.De atleet

3.Iemand die aan atletiek doet.

4.Hoogspringen

4.Een sport waarbij je zo hoog mogelijk
over de lat springt.

5.Zijwaarts

5.Naar opzij, je gaat met de zijkant eerst
over de lat.

6.De hordeloop

6.Je loopt hard en springt over hekjes, de
zogenaamde horden.

7.Voorwaarts

7. Naar voren,met je voorkant
eerst.

8. Het record

8.Het hoogste dat je ooit hebt bereikt.

9. Een record vestigen

9.Het record op jouw naam brengen; het
hoogste van iedereen bereiken. Niemand
heeft het nog beter gedaan.
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Les 3.4 Allerlei deuren
1.Reclame maken

1.Zeggen of schrijven dat iets heel goed of
goedkoop is, zodat mensen het kopen.

2.De reclamecampagne

2.Een actie om een bepaald product aan
te prijzen.

3.De draaideur

3.Een deur die draait, het is draaibaar.

4.Draaibaar

4.Het kan gedraaid worden.

5.Draagbaar

5.Het kan gedragen worden.

6.Kanteldeur

6.Een deur die kantelt, je tilt het op en
duwt het omhoog; de voorkant van de
deur gaat dan omhoog, de voorkant van
de deur wordt omhoog gekanteld.

7.Handmatig

7. Met de hand openmaken, niet
automatisch.

8. De schuifdeur

8.Een deur dat schuift naar beide kanten

9. De hor

9.Een scherm van gaas, bedoeld om
insecten buiten te houden als het raam
openstaat.

Een kantelraam
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Les 3.5 Ernstig ziek.
1.De opname

1.Je gaat naar een ziekenhuis en moet
daar een tijdje blijven, zodat de dokter je
kan helpen.

2.Kankerverwekkend

2.Je kan van een product kanker krijgen,
bijv. van sigaretten of asbest.

3. De scanner

3.Een apparaat dat het lichaam afgaat en
van elk deeltje een soort foto maakt.

4. De scan

4.Een soort foto van de binnenkant van
het lichaam.

5. Scannen

5.Een scan maken, dus een soort foto van
de binnenkant van het lichaam maken
zodat men ziet of er iets mis is in het
lichaam.

6.Het gezwel

6.Een bult ( zwelling) die je krijgt door een
ziekte.

7.Goedaardig

7. Goed van aard. Het gaat weer weg, je
kan er beter van worden.

8. Kwaadaardig

8.Slecht van aard. De ziekte wordt steeds
erger.

9. Bestralen

9. Een apparaat die stralen uitzendt,
waardoor de kanker dan minder kan
worden. Je wordt bestraald.

Weet je deze woorden nog?
Aansluiten - afkeuren – afsluiten – enigszins – geenszins – de ontspanning –
voorwaarts.

© A.W. Tortike / OBS De Tamboerijn te Amsterdam.

Thema 3 Uitvinden

Les 3.6 Televisie kijken.( meterkast met de leerlingen bekijken)
1.De schakelaar

1.Een soort knop. Met een
schakelaar in de meterkast kun je
een deel van de stroom in huis aanof afsluiten.

2.De hoofdschakelaar

2.De belangrijkste schakelaar in de
meterkast, waarmee je alle stroom
in huis in één keer aan- of afsluit.

3.De zekering ( of ‘de stop’)

3.Een zekering zorgt ervoor dat de
stroom in huis niet te sterk wordt.
Als de stroom te sterk wordt dan
springt de zekering kapot.

4.De afstandsbediening

4.Een apparaatje om op afstand bv.
de televisie te bedienen.

5.Terwijl

5.Tegelijkertijd, op hetzelfde
moment

6.Achtereenvolgens

6.Na elkaar

7.Voorafgaand

7. Van tevoren, dus het gaat vooraf.

8. Achteraf

8.Na afloop, naderhand.
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