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Welk woord hoort bij het plaatje?
Vertel aan je leerkracht wat je op het plaatje ziet. Schrijf dan het goede woord eronder.
Teken de woorden in de twee vakken.
Kies uit: de dosering – de koers – de capsule – het doktersvoorschrift – de boord – de bloeddruk
1

2

3

4

5

6

7

8

de bivakmuts

2

de portofoon

Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.
Lees samen met je leerkracht de woorden. Trek lijnen tussen de woorden die ongeveer
hetzelfde betekenen.
de kaper
dubben
spraakmakend
de omstander
het verschijnsel
emotioneel
chaotisch
moedeloos
innemen
hoofdzakelijk
in het vervolg
riskeren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iedereen praat erover
iets wat gebeurt
rommelig
de zeerover
gevaar lopen
de toeschouwer
voornamelijk
veroveren
twijfelen
voortaan
zonder hoop
met veel gevoelens
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Vul het goede woord in.
Let op! Je moet de werkwoorden meestal nog wat veranderen.
Kies uit: het ergste vrezen – resoluut– een kop als een boei – overslaande – aangezien –
nuttigen – spektakel – aversie hebben tegen – zich meester maken van –
aan de ene kant/aan de andere kant – te kennen – moedeloos
1 Karel liet het hele krat met eieren uit zijn handen vallen.
Hij kreeg

.

2 Hij greep naar zijn hoofd en riep met

stem: ‘Oh wat doe

ik nou!’
3 Ik hoorde het geluid en eerlijk gezegd

.

4

greep ik hem bij zijn arm en zei: ‘Oprapen die handel.’

5

het midden op de markt gebeurde, stond er al gauw een
menigte omheen.

6 Je begrijpt dat het een enorm

was.

7 Toen maakte een gevoel van medelijden zich
8

.

vond ik het jammer van mijn eieren,
vond ik het sneu voor Karel.

9 De arme jongen stond zo

te kijken.

10 Er droop allemaal eigeel over de straat. De eieren waren niet meer te
.
11 Plotseling verscheen er een man met twee honden. ‘Ik knap het zaakje op,’ gaf hij
.
12 Nou, die honden hadden geen

eieren. Ze smikkelden de

hele gele massa in een paar tellen op.
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Kies de goede omschrijving bij elk woord.
Zet een kruisje in het goede hokje.
1 de invasie
een feestelijke intocht
een vijandelijke aanval

7 impulsief
heel vlug
zonder na te denken

2 het complot
het geheime plan van mensen
het in het geheim samen komen

8 concentreren
het richten van je aandacht op iets
iets in het midden zetten

3 het terrorisme
geweld om een politiek doel te bereiken
de angst voor een vijandelijke aanval

9 het kenmerk
een eigenschap van iemand of iets
een soort merkteken

4 de entourage
een soort tocht die je kunt maken
	mensen in de omgeving van een
belangrijk iemand

10 inschakelen
een ketting in elkaar zetten
hulp vragen

5 abnormaal
niet gewoon, vreemd
heel erg normaal

11 de omroep
	een organisatie die programma’s op
radio of tv uitzendt
iemand die boodschappen roept

6 installeren
iets neerzetten zodat het goed werkt
dat doe je met een paard op stal

12 aan de hand van
op basis van
samen met iemand lopen
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