Thema 7 Vrije tijd

Les 7.1 Te dik?
Strategie om de betekenis van woorden te vinden:
Kijken naar de samenstelling Kijken naar de tekening Herkennen van het grondwoord of de stam.

1.Het dieet

1.Regels die zeggen wat je wel mag eten
en wat niet, bijv. omdat je ziek bent of
omdat je wil afvallen.

2. De diëtist(e)

2.Iemand die vertelt wat je wel/niet mag
eten. Een diëtist(e) schrijft diëten voor.

3. Het vetgehalte

3. De hoeveelheid vet in het product.

4. Verstuiken

4. Een lichaamsdeel te ver of verkeerd
buigen( de pols of enkel), waardoor het
dik wordt en pijn doet.

5. Kerngezond zijn

5. Heel gezond zijn.

6.De spijsvertering

6. Het verwerken van voedsel in de maag
en darmen.

7. Het orgaan

7. Een orgaan is een deel van het lichaam
van een mens, dier of plant met een
eigen functie, zoals het verteren van
voedsel. Ook het hart, de lever, de
nieren en de klieren zijn organen.

8. De klier

8. De klier is een orgaan dat vocht
aanmaakt, bijv. de traanklier of
de speekselklier.

kerngezond

WOORDTRAP:

gezond
ongezond
Herhalen: de dirigent – de elektricien – de meteoroloog –
de notaris – de souffleur
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Les 7.2 Dat mag niet!
Strategie
Strategie om
om de
de betekenis
betekenis van
van woorden
woorden te
te vinden:
vinden:
1.
1. Kijken
Kijken naar
naar de
de samenstelling
samenstelling
2.
2. Kijken
Kijken naar
naar de
de tekening
tekening
3.
3. Herkennen
Herkennen van
van het
het grondwoord
grondwoord of
of de
de stam.
stam.

1.Stropen

1. Stropen is stiekem dieren vangen waar
dat niet mag.

2. De stroper

2. Iemand die stiekem dieren vangt.

3. Het vangnet

3. Een net om dieren in te vangen.

4. De natuurbescherming

4. Het beschermen van de natuur. Bijv.
zorgen dat bomen niet worden gekapt,
of dat beschermde dieren worden
gevangen en gedood.

5. Het milieu

5. De omgeving waarin mensen, dieren en
planten leven.

6. De milieupolitie

6. De politie let op of de mensen de
regels van de natuurbescherming niet
verbreken.

7.In het wild leven

7. Leven in de vrije natuur.

8. Smokkelen

8. In het geheim verboden spullen over
de grens brengen.

9. De smokkelaar

9. Iemand die in het geheim spullen over
de grens brengt.

10. De dierensmokkel

10. Het smokkelen van dieren.
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Les 7.3 Iets aan te geven ? ( Leerkracht: souvenirs meenemen)
WOORDWEB: Spullen kopen in het buitenland
1.Controleren : kijken of alles in orde is
( bijv. de douane controleert of je niets
smokkelt).

4.Iets aangeven:
iets officieel melden
bij bijv. de douane
dat je dat bij je hebt.

2.Illegaal: illegaal is iets dat verboden is door de
wet. Bijvoorbeeld een gestolen fiets kopen is
illegaal;( il komt van in en betekent niet, dus niet
legaal).

3. Legaal :iets dat mag volgens
de wet.

5.De invoerrechten:een soort
belasting dat je moet betalen om
spullen mee het land in te mogen
nemen.

7.Het aandenken: een voorwerp waardoor
je aan iemand blijft denken ( synoniem:
een souvenir).

6. Afdingen: proberen iets voor
minder geld te krijgen dan ervoor
gevraagd is.

8.De souvenirwinkel:een winkel waar je
souvenirs koopt.

Hollandse souvenirs
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Les 7.4 Lekker in de zon ? ( Leerkracht: spullen m.b.t. gezond zonnen)
WOORDWEB: Gezond zonnen.
1.De huidspecialist: iemand die heel veel
afweet van de huid.

3. De aanbidder
:iemand die
ergens heel veel
van houdt.

2.De huidkanker: een ernstige ziekte van de
huid.

.

5.De zonnebrandolie:een vettige
vloeistof, die je op je huid kunt
smeren tegen zonnebrand.

4. De zonaanbidder:
iemand die heel veel van
de zon houdt, die graag
in de zon zit.

7.Recreëren:in je vrije tijd
dingen doen die je leuk vindt,
voor ontspanning.

6. Insmeren: op je huid wrijven of
smeren.

8. De uitslag:
a) bijv. bobbeltjes op de huid, die ontstaan
omdat je ergens allergisch voor bent.
b) het resultaat van een
onderzoek
c) de afloop van een wedstrijd.

9. De zonnebank:een soort bank
waar je op kunt liggen, met lampen
erin, waardoor je bruin wordt
zonder dat je naar buiten hoeft .
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Les 7.5 Even uitrusten ( Leerkracht: wierookstaafje meenemen en aansteken)
WOORDWEB: Tot rust komen.

1.Herademen: opgelucht ademen als de
spanning voorbij is.

2.De adempauze: een korte tijd om even uit
te rusten. Een pauze om op adem te komen.

3. Mediteren : je heel
sterk concentreren op
wat je denkt en voelt.
Soms zit je dan in een
speciale houding.

.
5.Het wierookstaafje:een
stokje met wierook eraan.
Wierook: een stofje dat een
geur afgeeft als je het
verbrandt.

7.De yoga: oefeningen met
ademhalen,meditatie en
concentratie om gezond te blijven.

4.De meditatie: de periode
dat je mediteert.
6. De bezinning: heel rustig en
helder nadenken over dingen.

8. Rustgevend: iets dat je rust
geeft, je wordt er rustig van.

9. De onrust: on = niet/geen ; dus geen rust.
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Les 7.6 Aan zee ( Leerkracht: badlaken, zonnebrandolie etc.)
WOORDWEB: Een dag op het strand.

3. De kwal: een
doorschijnend , kleverig
zeedier met de vorm van
een halve bol.

5.De zeester: een zeedier in de
vorm van een ster.
.

6. Surfen: is een sport waarbij je op een
plank door het water glijdt.

4. De kwallenbeet: een beet
door een kwal. Het kan heel

pijn doen .

8. Het badlaken: een heel grote handdoek.

7. De surfplank: een smalle plank om op te
surfen .Soms staat op de plank een zeil, dan
word je door de wind voortbewogen. Je kan
ook surfen zonder zeil, dan laat jij je
meevoeren door de golven ( het surfboard).

Welke samengestelde woorden zijn er
in deze les aangeboden?
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