
Groep 4 Thema 1 Wonen 

Woordenschat groep 4 
Thema 1 –  Wonen 
 
Les 1 – Een tuin in de stad 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de hark is een lange steel met een soort 
kam van ijzer eraan. 

Ik veeg de bladeren bij elkaar met 
een hark. 

de fontein is een bak waaruit water spuit. Een  
fontein is voor de sier. Een wasbak  
in de badkamer noem je ook een  
fontein. 

De fontein spuit het water heel hoog 
in de lucht. 

de heg is een rij struiken of grote planten 
op een rij. 

De heg staat rond de tuin. 

het hek is een rij houten planken naast 
elkaar. 

Mijn vader timmert een hek rond 
het huis. 

gluren is kijken naar iets, zonder dat je zelf 
gezien wordt. 

Ik gluur door het raam naar de tuin 
van de buren. 

de garage daar kan je een auto in zetten. De  
deur gaat dicht en de auto staat  
droog.  Het is ook een soort winkel 
 waar je auto’s kunt kopen en kunt  
laten maken als ze kapot zijn. 

De auto is kapot, daarom breng ik 
hem naar de garage. 

de stoep is een hoger deel aan de rand van  
een weg. 

Ik loop met mijn zusje op de stoep. 

de stad is een plaats waar veel mensen bij  
elkaar wonen en waar veel verkeer 
 is. Er zijn veel huizen en 
gebouwen. 

Ik ga met mijn moeder winkelen in 
de stad. 

bouwen is huizen en gebouwen maken. De bouwvakkers bouwen een mooi 
huis. 

 
Les 2 – Kastelen en huizen 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

het kasteel een groot oud gebouw met dikke 
muren en torens. vroeger woonden 
er ridders en koningen 

Een ridder woont in een kasteel. 

de poort is een grote deur in een gebouw of 
een muur 

Ik loop door de poort het kasteel 
binnen. 

de verdieping een laag in een huis. een flat of een 
hotel heeft meerdere verdiepingen. 

De zolder is op de laatste verdieping. 

de trap over de trap loop je naar een 
andere verdieping. 

In het kasteel is een lange trap naar 
de toren. 

de kelder is een ruimte onder een huis. In de kelder is het donker en koel. 

de zolder is de verdieping onder het dak. Op de zolder is het rommelig. 
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het plafond is de bovenkant van een kamer Er zit een dikke spin op het plafond. 

de 
schoorsteen 

is een pijp op het dak. de rook van 
de kachel gaat door de schoorsteen 
naar buiten. 

De rook komt door de schoorsteen. 

 
Les 3 – Oom Jos schildert 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

schilderen is hetzelfde als verven. een schilder 
schildert een deur of een muur. 

Het huis wordt opnieuw geschilderd. 

het balkon zit aan de buitenkant van een   
gebouw. op de bovenverdieping.  
om het balkon zit een hek. 

Ik sta op het balkon en zwaai naar de 
mensen. 

het glas van de ruit (het raam) Het glas is niet schoon. 

de schutting een dicht hek tussen twee tuinen; 
een schutting is vaak van hout 
gemaakt. 

Ik kijk over de schutting in de tuin 
van de buren. 

de kist is een grote doos waar je spullen  
en kan bewaren. 

De verkleedspullen zitten in een 
houten kist. 

de regenpijp is een buis van het dak naar 
beneden. als het regent gaat het 
water door de regenpijp naar 
beneden. 

Het regenwater loopt door de 
regenpijp naar beneden. 

de slaapkamer is een kamer waar je slaapt. In mijn slaapkamer staat een bed. 

de deken is een grote lap stof, waaronder je 
lekker warm kunt slapen. 

Als ik het koud heb dan leg ik een 
deken over mij heen. 

het meubel is een ding dat in huis staat. Wij hebben een nieuw meubelstuk 
gekocht en dat is een bank. 

 
Les 4 – Welkom thuis 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

aanbellen moet je doen als je buiten voor een 
deur staat die dicht is 

Als je naar binnen wilt, dan moet je 
aanbellen. 

binnenkomen is naar binnen gaan Als de deur open is dan mag je 
binnenkomen. 

voeten vegen doe je op een mat die bij de deur 
ligt. je gaat dan met schone voeten 
het huis in. 

Je schoenen zijn vies dus eerst je 
voeten vegen. 

thuiskomen is weer in je eigen huis komen. Na de vakantie is het weer fijn om 
thuis te komen. 

thuis is je eigen huis bij je vader en 
moeder. 

Aan het eind van de schooldag ben 
ik blij als ik weer thuis ben. 

achternaam is de naam van de familie. die naam 
is hetzelfde als de naam van je 
vader of moeder. 

Ik heb dezelfde achternaam als mijn 
broertje. 

de bank is een zitplaats voor meer mensen Als ik moe ben dan ga ik op de bank 
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 tegelijk. zitten en kijk ik t.v. 

de grond is een ander woord voor de vloer. De gum valt op de grond. 

de bezem is een lange steel met harde haren 
onderaan. 

Ik veeg de vloer met een bezem. 

vegen is de grond weer schoon maken Na het knutselen moeten we in onze 
klas de vloer vegen. 

  
Les 5 – In de badkamer 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de badkamer is een kamer in huis waar het bad of 
de douche is, waar je jezelf kunt 
wassen. 

Ik ga me douchen in de badkamer. 

de wasmand een soort bak van takken of plastic. 
in de mand liggen kleren die 
gewassen moeten worden. 

De vuile was gooi je in de wasmand. 

vies is een ander woord voor vuil. kleren 
kunnen vies zijn bijvoorbeeld als je 
buiten hebt gespeeld. 

Na het sporten zijn mijn kleren vies. 

de boerderij is het huis van een boer. je vindt er 
veel dieren zoals koeien en kippen 

In de vakantie gaan we naar de 
boerderij. 

de schuur is een gebouw waarin je spullen 
kunt bewaren. 

Alle tuinspullen bewaren we in de 
schuur. 

het dorp is een plaats waar huizen bij elkaar 
staan en waar mensen wonen. een 
dorp is veel kleiner dan een stad. 

Mijn opa en oma wonen in een dorp. 

verhuizen is dat je in een ander huis gaat 
wonen 

Ik ga naar een ander land verhuizen. 

 
Les 6 – de keukenkast 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de 
keukentafel 

is een tafel die in de keuken staat Wij eten ’s avond aan de 
keukentafel. 

de koelkast is een kast in de keuken waar je 
eten koud of koel kunt bewaren. 

Groenten en fruit bewaar je het 
beste in de koelkast. 

het aanrecht is een werkblad tegen de muur van 
de keuken 

Zet de vuile kopjes maar op het 
aanrecht. 

een gebouw is een ruimte die gebouwd is met 
stenen of met planken bijvoorbeeld 
een huis of een school of een 
kantoor. 

In de stad staat een heel hoog 
gebouw. 

huren is dat je het mag gebruiken als je er 
geld voor betaald. Het is dan niet 
van jezelf. 

Wij huren een huis met een 
zwembad. 

stenen om een muur te bouwen (te 
metselen) 

In de tuin ligt een stapel stenen om 
een muur te bouwen. 
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de ingang is een deur waardoor je naar binnen 
kunt gaan. 

Bij de ingang van de bioscoop kun je 
kaartjes kopen. 

 


