Thema 10 Reizen

Les 10.1 De wind waait.( nodig: een kompas, een globe )
WOORDWEB:De wereld
1. De wereldbol ( de globe) : Een draaibare bol die de
aarde voorstelt, waarop de landen, de zeeën en de
werelddelen te zien zijn.

DE WERELD
.De wereld =
2. De evenaar :Een denkbeeldige lijn
tussen de Noordpool en de Zuidpool in,
die de aarde in twee helften verdeelt.
( de blauwe lijn op de globe bij 1.)

3 .De poolcirkels : De denkbeeldige lijnen
die de grens van de poolgebieden, de
koudste gebieden op aarde , aangeven. De
poolcirkel geeft dus aan waar het koudste
gebied begint.

WOORDWEB:Het weer
4. Het windscherm: een scherm,
dat van verschillende materialen
gemaakt kan zijn, dat dient als
bescherming tegen de wind.

5. De windroos: een figuur in de
vorm van een ster, dat laat zien uit
welke richtingen de wind kan
komen. Een windroos geeft 32
windrichtingen aan.

HET WEER
6. De windwijzer : een draaiend
voorwerp, met aan de ene kant
een pijl en aan de andere kant een
figuur. De pijl van de windwijzer
wijst de richting van de wind aan.
Het staat van op een dak of op een
schoorsteen.

TEGENSTELLING
7. Onbewolkt: er zijn geen
wolken in de lucht.
8. Bewolkt: Er zijn wolken in de
lucht.

9. De schapenwolken: kleine
wolkjes, die samen aan een
kudde schapen doen denken.

Samengestelde woorden: Het windscherm- de windroos – de windwijzer- de windvlaag – de
windkracht - de windstilte – windstil – windsurfen – de poolcirkel – de wereldbol – de
Les 10.2 Op vakantie.(nodig een wereldatlas)
schapenwolken.
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1. Synoniem

1. Een ander woord met dezelfde betekenis.
Bijv. het verzet = de ondergrondse

2. Homoniem

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. spellen = de spelletjes
= een woord spellen.

3. De wereldatlas

3. Een atlas met kaarten van de hele wereld. Je
kunt alle landen en zeeën vinden, zoals op
de wereldbol( de globe) uit de vorige les.

4. Het vliegticket

4. Een kaartje voor een vliegreis.

5. Het enkeltje

5. Een enkele reis, je reist alleen heen.

6. Het retourtje

6. Een kaartje voor heen en terug.

7. Het vakantieland

7. Een land waar mensen op vakantie gaan.

8. De identiteitskaart

8. Een kaart waarmee je kunt bewijzen wie je
bent. In Nederland verplicht vanaf je 14-de
jaar.

9. De pasfoto

9. Een kleine foto waar alleen je gezicht op staat.

10. Het visum

10. Een officieel bewijs dat je een land in mag.

11. Een visum aanvragen

11. Officieel vragen om een visum. Soms krijg je
een stempel in je paspoort als visum, soms
een apart kaartje.

12. De verkeerstoren

12. In de verkeerstoren zitten mensen die het
vliegverkeer regelen.

Samengestelde woorden:
De wereldatlas – het vliegticket – het vakantieland – de identiteitskaart – de pasfoto – de
verkeerstoren.
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Les 10.3 Indonesië
1. Synoniem

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

2. Homoniem

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. de trap = een schop met een voetbal
= een vaste constructie met
treden.

3. Indisch

3. Het heeft te maken met Indonesië, dat
vroeger Nederlands-Indië heette.

4. Indische hapjes

4. Een hapje dat bereid is volgens de
Indonesische keuken.

5. De delicatesse

5. Een hapje dat heel bijzonder en lekker is.

6. Flauw ( homoniem)

6. A. er zit weinig smaak aan het eten, er zit te
weinig zout of kruiden in.
B. niet grappig , of kinderachtig.

7. Gekruid

7. Sterk van smaak door kruiden.

8. Pittig (pedis)

8. Heet van smaak, doordat er veel kruiden
inzitten.

9. Met tegenzin

9. Zonder zin erin hebben.

10. Iets met tegenzin doen

10. Zonder zin iets doen.

11. Uitspugen

11. Dingen uit je mond hard naar buiten blazen
met spuug.

12. Het speeksel

12. Vocht dat uit klieren in je mond, in je mond
komt.

Tegenstellingen:
Kruidig/pittig staat tegenover flauw.
Met tegenzin eten staat tegenover met smaak eten.
Uitspugen staat tegenover doorslikken.

Spel ( in tweetallen): kies een woord en beeld het uit. De ander moet het woord
raden.
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Les 10.4 Camping Heidezicht
WOORDWEB: De voet
1. Het schoeisel : een
verzamelnaam voor alles
wat je aan je voeten draagt,
behalve sokken en kousen.

2. Gelaarsd: je draagt laarzen.

DE VOET
4.Op kousenvoeten
lopen: met alleen kousen
aan je voeten lopen.

.De wereld =
3. De klomp:
een houten schoen.

5. Blootsvoets : op blote voeten.

WOORDWEB: Het hoofd

6. Het hoofddeksel: een soort
kledingstuk waarmee je het hoofd
bedekt.

HET HOOFD
7. De hoofddoek : een doek die je
om je hoofd slaat.

8. Blootshoofds: zonder hoofddeksel.

Samengestelde woorden: kousenvoeten – het hoofddeksel – de hoofddoek – blootsvoets –
blootshoofds.
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Les 10.5 Bijna een ongeluk( nodig: een woordenboek).
1. Synoniem

1. Een ander woord met dezelfde betekenis.
Bijv. de wereldbol = de globe

2. Homoniem

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. flauw a. weinig smaak doordat er weinig
kruiden of zout toegevoegd is.
b. niet grappig, kinderachtig.
3. Een agent die zich bezighoudt met het
verkeer; hij regelt het verkeer.

3. De verkeersagent

4. De overtreding

4. Het overtreden van een regel of een wet.

5. Het verkeersbord

5. Een bord om het verkeer te regelen. Het laat
zien wat je moet en mag in het verkeer
en wat niet of het waarschuwt je voor iets
of geeft aanwijzingen.

6. Het diploma

6. Het bewijs dat je geslaagd bent voor een
examen.

7. Het verkeersdiploma

7. Het bewijs dat je geslaagd bent voor het
verkeersexamen.

8. De verkeersveiligheid

8. De veiligheid in het verkeer.

9. De sneltreinvaart

9. Met de vaart( = snelheid) van een sneltrein;
dus net zo hard rijden als een sneltrein.

10. Treinen

10. Met de trein gaan.

11. Het luchtschip

11. Een ‘schip’ dat in de lucht vliegt. Er zit een
langwerpige ballon aan met gas, waardoor
het in de lucht blijft. Bijv. een zeppelin.

Spel in tweetallen: kies één van de woorden
en teken het woord of beeld het woord uit.
De ander moet het woord raden.
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Les 10.6 Een groot ongeluk.
1. Synoniem

1. Een ander woord met dezelfde betekenis.
Bijv. de jaarwisseling = oud en nieuw

2. Homoniem

2. Eén woord met meerdere betekenissen.
Bijv. de feestneus a. iemand die graag naar
feestjes gaat
b. een (namaak)neus die je op een
feest draagt.

3. De ramp

3. Een ernstig ongeluk.

4. De vliegramp

4. Een ernstig ongeluk met een vliegtuig.

5. Heen en weer

5. Heen en terug; eerst hierheen, dan daarheen.

6. Per (ambulance )

6. Met (de ambulance)( denk aan het
lidwoord!),
door middel van – per trein;
bij, voor,elk – elk stuk;
met ingang van – per 1 mei.

7. Hobbelen

7. Heen en weer schudden omdat je over hobbels
rijdt.

8. De helikopter

8. De helikopter is een voertuig met wieken op
het dak die ronddraaien, waardoor het kan
vliegen.

9. Van links naar rechts (v.l.n.r.)
Op en neer

9. Van de ene kant naar de andere kant;
van boven naar beneden.

10. Te voet gaan
Te paard gaan
Per fiets/auto/ambulance gaan

10. Je verplaatst je lopend.
Je verplaatst je zittend op een paard.
Je verplaatst je met de fiets/de auto /de
ambulance.

11. Schrijden

11. Langzaam lopen op een statige manier. De
koningin schrijdt, maar een reiger ook!

Spel in tweetallen: kies één van de woorden en speel ‘galgje’.
De ander moet het woord raden.
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