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Welk woord hoort bij het plaatje?
Kijk naar de plaatjes en lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin.
Vertel aan je leerkracht wat de zin betekent.

1 Om daar naar binnen te mogen heb je een geldig 

 nodig.

2 Tijdens het kerstfeest zat onze 

 tjokvol.

3 Bij die schilder is het  

een enorme puinhoop.

4 Het gorillamannetje trommelde met beide vuisten 

op zijn .

5 Om goed tussen je tanden schoon te maken heb je 

 nodig.

6  zijn planteneters met 

een korte slurf.

7 Die muziek staat zo hard dat het je 

 kan beschadigen.

8 Na de struisvogel is de  

de grootste vogelsoort.
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Welke betekenis hoort erbij?
Lees de woorden in het eerste rijtje.  
Streep de foute betekenis door.

 1 afmatten uitputten afbreken
 2 maatregelen treffen zorgen dat iets precies past zorgen dat iets wordt opgelost
 3 uit volle borst zingen met een diepe stem zingen hard en enthousiast zingen
 4 de corruptie geld aannemen voor iets wat 

verboden is
iets cadeau doen

 5 authentiek iets wat heel oud is geen namaak
 6 zich identificeren officieel laten zien wie je bent zeggen hoe je heet
 7 omkopen iets wat je gekocht hebt 

omruilen
geld geven om iets voor je te 
laten doen wat niet mag

 8 complex met heel veel ingewikkeld
 9 synchroon precies gelijk samen
10 het certificaat officieel papier dat zegt of iets 

echt is
een bewijs dat jij het bent

11 akkoord gaan met het ermee eens zijn op een touw lopen
12 sussen een slaapliedje zingen rustig maken

Welk woord hoort erbij?
Lees de woorden voor aan je leerkracht. Zet een kruisje in het hokje bij het woord dat erbij 
hoort.

1 het tenue
  het pak
  de muts
  het lichaam

2 minutieus
  heel klein
  heel mooi
  heel precies

3 de generale repetitie
  de laatste oefening
  de mars van generaals
  de grootste repetitie

4 de nicotine
  de lekkere stof
  de verslavende stof
  de smaakvolle stof

5 registreren
  aankijken
  op een rij zetten
  inschrijven

6 het misbruik
  op een slechte manier gebruiken
  iets missen dat je gebruiken wilt
  iets op een ander manier gebruiken

7 de stortbak
  de bak met regen water
  de bak met spoelwater
  de bak om iets in te storten

8 op de hoogte zijn van
  even hoog zijn als
  weten van
  naar omhoog gaan
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Maak de puzzel.

 1 verslag van een gebeurtenis

 2 zich afspelen

 3 er ontbreekt niets

 4 wedstrijd wie de sterkste is
 5 verantwoordelijk  

zijn voor
 6 plannen

 7 hoe iets zich ontwikkelt

 8 weghalen

 9 gelijkmatig en rustig

10 niet menselijk

11 heel erg nieuw

12 behoorlijk; nogal

13 pijnlijk samentrekken van een spier.

Welk woord lees je bij ↓? 
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