Thema 4 spreken

Les 4.1 In de klas ( nodig: een groot vel papier en de woordkast).
1. Communiceren

1. Contact hebben, waarbij je informatie, nieuws
of kennis met elkaar uitwisselt of overbrengt
door te praten of te schrijven of lezen.

2. De communicatie

2. Contact hebbende, waarbij je informatie,
nieuws of kennis met elkaar uitwisselt of
overbrengt door met elkaar te praten, te
schrijven of lezen.

3. Redeneren

3. Denken in stappen.

4. De redenering

4. De gedachtegang.

5 Suggereren

5. Een voorstel doen.

6. De suggestie

6. Het voorstel.

7. A.u.b. ( a.u.b.)
.
8. S.v.p. (s.v.p.)

7. Alstublieft.

9. Zogezegd

9. Om het zo te zeggen, je zegt het zo.

8. s ‘il vous plait = alstublieft

.

Pak de bal. Degene die gooit noemt een werkwoord, degene die vangt noemt het zelfstandig
naamwoord bij het werkwoord. Het mogen ook andere werkwoorden zijn , als je er maar een
zelfstandig naamwoord bij kan bedenken.
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Les 4.2 De bibliotheek ( nodig: een groot vel papier en de woordkast van les 4.1).
5. a.u.b.

1. alstublieft

6. Binnensmonds

2. Onduidelijk praten, de woorden komen niet
goed uit je mond.

7. Aan de grond genageld staan

3. Je kan je niet meer bewegen, het lijkt
alsof je voeten vast staan aan de grond.

8. Stotteren

4. Moeilijk uit je woorden komen, waarbij
het begin van het woord steeds wordt herhaald.

6 De stotteraar

5. Iemand die steeds het begin van het woord
herhaalt.

6. Stamelen= hakkelen

6. Je zegt iets met veel moeite, je stopt steeds
even. Je doet dit als je verlegen of
geschrokken bent of als je niet goed weet wat
je moet zeggen.

7. Sowieso

7. In ieder geval

8. Schuchter

8. verlegen

9. Schoorvoetend

9. Aarzelend en een klein beetje bang.

10. De verwarring

10. Het in de war zijn, het niet meer weten
wat je moet doen.
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Les 4.3 Boos zijn(nodig woordkast uit les 4.1 en 2)

WOORDVELD : boos zijn.
1.Ergeren ( ergerde - geërgerd): je aan iets of
iemand storen, je bent er een beetje boos
over.
2. De ergernis : datgene waardoor je boos
wordt.

3. De brombeer: een mopperpot,
iemand die veel moppert.

Boos zijn
5. (baar = dat iets kan) Als
iemand prikkelbaar is : je kunt
degene dan makkelijk boos
maken.

4. Prikkelen: iemand boos
maken
6. De kritiek:je zegt wat jij er fout aan
vindt/ er niet goed aan vindt.
7. Kritisch :opletten dat de dingen wel
goed in orde zijn. Niet gauw tevreden zijn,
erop letten of het klopt.

.

8. Iemand iets kwalijk nemen: boos
zijn omdat hij iets gedaan heeft wat
jij vervelend vindt.

9. Schelden:lelijke woorden zeggen omdat
je boos bent.
10. Knarsetanden: je tanden/kiezen over elkaar
heen bewegen, zodat er een schurend geluid
ontstaat.

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

Thema 4 spreken

Les 4.4 Op het plein (nodig: groot vel papier en de woordkast uit les 4.1 en 2 en 3)
WOORDVELD : spreken.
1. Hoog van de toren blazen:
een grote mond hebben en veel
eisen stellen.

2. Kakelen: hard en druk praten. Een kip kakelt,
maar mensen soms ook wel.

SPREKEN

3.. De overtuigingskracht: de
kracht om te overtuigen. De
kracht om iemand over te
halen.

5.Vertalen:van de ene taal in een
andere taal omzetten
6. De vertaler:iemand die het in een
andere taal omzet
7. De vertaling:het stuk dat in een
andere taal is omgezet.
:
8. Verklaren :uitleggen.
9. De verklaring : de uitleg

.

4. Het laatste woord hebben: als
laatste nog ergens iets over te
zeggen hebben. Je wilt niet dat
anderen nog wat terugzeggen.

10. Verduidelijken:nog duidelijker maken door
het op een andere manier te vertellen/uit te
leggen als je iets niet snapt.
11. De verduidelijking: het nog beter
uitgelegde deel, waardoor je nu iets snapt.

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

Thema 4 spreken

Les 4.5 De rechtszaak (nodig: groot vel papier en een filmfragment rond de rechtspraak+ de
woordkast uit de vorige lessen)
WOORDVELD : de rechtspraak.
1.Rechtspreken: beslissen( door
een rechter) of iemand zich wel of
niet volgens de wet heeft
gedragen.

2. De rechtszaak: de rechter beslist of iemand
schuldig is aan een misdrijf of overtreding
waarvan hij verdacht wordt.

De rechtspraak

5. Getuigen: eerlijk vertellen
wat je gehoord of gezien hebt.
6. De getuige: iemand die bij
een gebeurtenis was, zodat hij
later kan vertellen hoe het
precies gegaan is.

8. De advocaat: de persoon die
mensen helpt, die voor de rechter
moeten komen. Hij bewijst dat ze
.
onschuldig
zijn of zorgt ervoor dat ze
niet teveel straf krijgen.

9. De presentator:een man die op de
radio of televisie een programma
presenteert of leidt.

3.Rechtvaardig: eerlijk, de straf moet
eerlijk zijn, rechtvaardig zijn.
4. Onrechtvaardig :niet eerlijk ,
oneerlijk.

7. De eed afleggen :beloven dat je eerlijk
alles zult vertellen, eerlijk zult zijn.

Wat betekent ook alweer :
De communicatie – communiceren – ergeren de ergernis – suggereren - redeneren- de
redenatie

10. De presentatrice: een vrouw die op
de radio of televisie een programma
presenteert of leidt.
11. Presenteren: een programma aan
een praten op de radio of televisie.
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Les 4.6 (nodig: een groot vel papier en de woordkast).
1. Klaarblijkelijk

1. Zoals duidelijk blijkt.

2. Afluisteren

2. Stiekem luisteren naar wat iemand vertelt,
terwijl het niet voor jouw oren bedoeld is.

3. De luistervink

3. Iemand die mensen afluistert.

4. Spioneren

4. Stiekem de vijand afluisteren om te weten te
komen wat hij van plan is of om zijn zwakke
plekken te weten te komen. Spioneren komt
voor bij landen, legers en bedrijven.

5. De spionage

5. Het spioneren.

6. De praatjesmaker

6. De opschepper: iemand die veel praat over
wat hij allemaal weet en kan.

7. Roddelen

7. Achter iemands rug slechte dingen over
iemand vertellen.

8. De roddelaar(ster)

8. De persoon die roddelt.

9. Aan de grote klok hangen

9. Iets aan iedereen vertellen, terwijl het nog
niet verteld mag worden.

10. Verzwijgen

10. Met opzet iets niet zeggen, anderen mogen
het niet weten.

Weet je de betekenis nog van: de getuige – getuigen – hakkelen – de presentator – stamelen
– de stotteraar – de vertaler?

.

Pak de bal. Degene die gooit noemt een werkwoord, degene die vangt noemt het zelfstandig
naamwoord bij het genoemde werkwoord. Je gebruikt werkwoorden uit alle 6 de lessen.
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