Thema 6 Normen en waarden

Les 6.1 Op straat ( nodig: woordenboeken en woordkast 6.1A)
1. Het succes

1. Een gunstig resultaat.

2. Succesvol

2. Een gunstig resultaat hebbend.

3. Gruwen

3. Iets akeligs of naar vinden of ergens een hekel
aan hebben.

4. Gruwelijk

4. Het is heel akelig of naar of je hebt er een
hekel aan.

5. Afgrijselijk
Afgrijzen
Het afgrijzen

5. Je hebt een grote afkeer ervan.
een afkeer hebben
een afkeer hebben van

6. Imponeren

6. Indruk maken

7. Imposant

7. Indrukwekkend.

8. Fascineren

8. Boeien, zo sterk dat je ernaar moet kijken,
of je nou wilt of niet.

9. Erbarmen
Erbarmelijk
Het erbarmen

9. Medelijden.
droevig, om te huilen, meelijwekkend
het medelijden

Ga in groepjes zitten. Pak ieder een woordenboek.
Wedstrijdje 1: wie heeft het eerst de volgende
woorden op alfabetische volgorde gezet?
.
Wedstrijdje 2: wie heeft het eerst de betekenis van alle woorden opgezocht en
opgeschreven?
Volbloed
:( )
Voltallig

:( )

Volleerd

:( )

Volledig

:( )

Volmondig

:( )

Volmaakt

:( )
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WOORDKAST(les 6.1A)

WOORDKAST(les 6.1A)
Bijvoeglijk naamwoord

Zelfstandig naamwoord
of werkwoord

succesvol

Het succes

gruwelijk

gruwelen

afgrijselijk

het afgrijzen

imposant

imponeren

fascinerend

fascineren

erbarmelijk

het erbarmen
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Les 6.2 Het cadeau (nodig: woordenboeken)
WOORDVELD : de waarde.
1.Hoogwaardig: goed.

2/3.Uitstralen: er gaat iets van uit,
het maakt een bepaalde indruk.
De uitstraling: dat wat een bepaalde
indruk maakt.

De waarde
4. Waardig:naar waarde, ernstig,
eerbiedwekkend,statig, respectabel.
Je netjes gedragen en geen gekke
dingen doen.
5. Waardigheid: het waardig zijn,
eerbied en respect uitstralen.

9. Uitmuntend: bijzonder goed.

10.Onbeschrijflijk/onbeschrijfelijk: niet te
beschrijven, enorm.

6. Waarderen:van grote waarde vinden,
op prijs stellen.
7.Waardevol: veel waard, belangrijk.

8. Waardeloos: zonder waarde, slecht.
Uitdrukking:
dat is kut met peren of dat is kut met
kranten
betekent
dat is waardeloos!
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Les 6.3 Bij de juwelier (nodig: woordenboeken, iets authentieks, bv. een sierraad en een
imitatie( een ring met glazen steentje); een kunstzinnige vaas of ander artistiek object)
WOORDVELD : de kwaliteit.
1.Kunstzinnig ( synoniem is artistiek):
gevoel voor kunst hebbend of tonend.
2.De norm: maatstaf, wat voor dat
onderwerp normaal is.

een kunstzinnige

4. De echtheid : het echt zijn.
Bewijs van echtheid: een bewijs
dat het echt is en niet vals.

boekensteun

3. Authentiek :niet vals, echt!
Het synoniem van authentiek is
echt.

een klokbeker.

De kwaliteit
5.De imitatie: de
namaak.(Synoniem)

6.Imiteren: iets namaken of
nadoen.

Opdracht: welke woorden kan je allemaal met echt maken?
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Les 6.4 Een fraai decor (nodig: woordenboeken)
WOORDVELD : MOOI !
1.De schoonheid: het is mooi om te zien.

2/3/4
Fraai : synoniem voor mooi.
Verfraaien: mooier maken.
De verfraaiing: het nog mooier maken.

Tafelvoetbalspel van GRO design.

6. Met gratie dansen :met
sierlijkheid dansen, dus mooie en
vloeiende bewegingen.

5. Sierlijk :mooi en met vloeiende
bewegingen.

Mooi !
7.Ritmisch: met of
in een bepaald
ritme.

8.Het ritme: de regelmatige
afwisseling van klanken,
bijvoorbeeld in een muziekstuk.

Opdracht:Groepjes van 4. Maak een muziekstuk van 15 seconden. Laat 2 mensen uit je groepje er
sierlijk op bewegen.
Onderwerpen: wuiven van de riethalmen,het miezeren dat overgaat in regenen, sneeuwballen gooien
op het plein,een balletdanser op een koord, een graffitispuiter onder de brug, een archeoloog aan het
werk , hij vindt iets waardevols.
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Les 6.5 Een frisse duik (nodig: woordenboeken)
WOORDVELD : Gevoelens
1.Blijk geven van: laten merken.

2/3
bewonderen : heel erg mooi vinden.
De bewondering : het heel erg mooi
vinden van iets.

4/5.
Letterlijk: je bedoelt iets zoals het er
staat.
Figuurlijk : niet-letterlijk, in
beeldspraak.
Bijv. ‘Iets aan de grote klok hangen’
is figuurlijk bedoeld. Je hangt geen
spullen echt aan de grote klok.

6. Verfrissend :
letterlijk: verkoelend
figuurlijk: vernieuwend ( een
verfrissend idee, een ander, nieuw
idee).

Gevoelens
7.Jaloers (synoniem is afgunstig):
je gunt het een ander niet ( je wil
niet dat een ander het heeft of
krijgt of overkomt of doet).

8.Met afgunst ( syn. : de
jaloersheid): een ander niet gunnen.

Opdracht:Groepjes van 4. Vraag elkaar naar de betekenis van de volgende woorden:
Afgrijselijk- -het afgrijzen – echt – de echtheid – de imitatie – imiteren – de namaak - het ritme –
ritmisch – uitstralen - de uitstraling – verfraaien – de verfraaiing – waardig – de waardigheid.
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Les 6.6 Eeuwige roem? (nodig: woordenboeken)
WOORDVELD : beroemd

1.In zijn: heel populair zijn op dat moment.

5.
Oppervlakkig: niet diepgaand, niet
lang.
Komt van het woord oppervlakte:
geen hoogte, geen diepte maar het
platte vlak.

2/3/4
Vereeuwigen : fotograferen, waardoor je
hem/haar altijd kan blijven zien.
Eeuwig : zonder einde, altijd durend.
Tot in de eeuwigheid: periode zonder
einde.

6. Nietszeggend :
het zegt je niets.

Beroemd
7.De eendagsvlieg : figuurlijk:
iemand die maar heel korte tijd in
is;
Letterlijk: een vlieg die maar heel
kort ( 1 dag ) leeft.

8.Absoluut: als je het niet vergelijkt.
In absolute zin…..
9.Relatief: als je het wel met iets
vergelijkt. Het is betrekkelijk.
In relatieve zin….
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