
Groep 4 Thema 10 Bewegen 

Woordenschat groep 4 
Thema 10 – Bewegen  
 

Les 1 – Bewegen 
 
Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de buiging  als je een buiging maakt beweeg je 
je bovenlichaam naar voren. Een 
buiging is een nette manier om 
iemand te groeten. 

De man maakt een mooie buiging 
voor de koningin. 

buigen  betekent een buiging maken. Zij kon het takje buigen. 

bukken als je bukt, buig je je lichaam 
voorover, bijvoorbeeld om iets op 
te rapen of om ergens onderdoor 
te kunnen lopen. 

Hij bukt om het takje op te rapen. 

stampen is je voeten optillen en met een 
klap op de grond zetten. 

Wij stampen op de grond omdat we 
boos zijn. 

zitten als je gaat zitten dan zet je je billen 
ergens op bijvoorbeeld op de 
grond of op een stoel. 

Wij gaan zitten op de stoelen. 

liggen dan ben je helemaal plat op de 
grond, of op de bank of in bed. 

Wij gaan op het bed liggen. 

rollen  dan draai je rondjes op de grond. 
Als je ligt kun je over de grond 
rollen. Denk ook aan de koprol bij 
gym. 

Wij rollen over de mat. 

 
Les 2 – Ergens naar toe gaan 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

gaan  ergens weg gaan en ergens anders 
naar toe gaan. Je bent dus 
onderweg. 

Wij gaan naar school. 

er vandoor gaan betekent dat je weg gaat. De dief ging er vandoor. 

onderweg betekent dat je tussen 2 plekken in 
zit. 

Krista komt van huis en is onderweg 
naar het zwembad. 

langs  is als je iets ziet maar er niet naar 
toe gaat maar verder gaat. 

Ze fietst langs haar school. 

aankomen  betekent dat je ergens naar toe 
gaat en daar dan ook bent. 

Krista is bij het zwembad 
aangekomen. 

rondlopen  betekent dat je ergens aan het 
lopen bent. Je komt weer op 
dezelfde plek uit. 

Krista loopt eerst rond bij het 
zwembad. 

komen  betekent ergens naartoe gaan als 
iemand je roept. 

Haar vriendinnen komen naar haar 
toe. 
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Les 3 – De trein 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

scheuren 
  

betekent heel hard rijden. Het kan 
ook betekenen een papiertje 
doorscheuren. 

De trein scheurt voorbij. 

rails bestaat uit twee smalle ijzeren 
staven waarover iets kan schuiven 
of rijden. 

Een trein rijdt op rails. 

rode licht  betekent dat er een trein aankomt. Voor het rode licht moet je stoppen. 

de bel bij een spoorwegovergang laat 
horen dat er een trein aankomt. 

Je hoort een harde bel. 

bellen  betekent dat de bel geluid maakt. Het geluid van een bel noemt men 
bellen. 

veilig betekent dat het niet gevaarlijk is. 
Dat komt hier door de 
spoorbomen. 

Ga ver van de rails staan. Dan ben je 
veilig. 
 

tegenkomen betekent dat je iemand toevallig 
ontmoet. 

Wie ben je op het station 
tegengekomen? 

 
Les 4 – Buiten spelen 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

buitenspelen  betekent gezellig met z’n allen 
buiten bezig zijn. 

Wie gaat ermee buitenspelen? 

voetballen  is een sport waar je met je voet 
tegen een bal moet schoppen. 

Er zijn kinderen aan het voetballen 
op het veld. 

de vlieger  is een vorm van speciaal papier 
waar een touw aanzit en die door 
de wind in de lucht blijft zweven. 

Ik laat de vlieger in de lucht zweven. 

ademen betekent lucht opzuigen en 
uitblazen 

Ik adem frisse lucht in. 

de adem  is de lucht die je hebt ingeademd 
en die je weer uitblaast. 

Hij heeft geen frisse adem. 

verstoppertje  is een spel waar kinderen zich 
verstoppen en iemand anders hen 
moet zoeken. Verstoppen 
betekent dat je ergens gaat staan 
of zitten, waar niemand je kan 
zien. 

Bij verstoppertje mag niemand je 
zien. 

afbreken is het eraf halen zodat er niet blijft 
staan. 

Ik moest het bouwwerkje afbreken. 

duwen  betekent dat je expres iemand 
wegdrukt. 

Zij duwen mij aan de kant. 
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Les 5 – Grijp de dief! 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

glijden  betekent dat je bijna vanzelf 
beweegt over een gladde grond 

Wij glijden over de gladde vloer. 

vallen  betekent dat je door de lucht naar 
beneden beweegt 

Zij vallen van de schommel. 

richten is mikken Ze richten de bal op de kegels. 

raken  betekent dat je goed gemikt hebt 
en het doel hebt bereikt 

Ze raken de kegels, ze vallen 
allemaal om. 

opendoen betekent openmaken. Een mevrouw doet het hek open. 

grijpen is iets met je hand pakken. De agent grijpt de dief. 

vluchten is snel weggaan De dief probeert te vluchten. 

volgen  is achterna gaan. De agent volgt de dief. 

 
Les 6 – De weg 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de weg  is hetzelfde als de straat. De kinderen staan aan de kant van 
de weg. 

opletten  betekent dat je je aandacht ergens 
bij moet houden. 

Je moet goed opletten in het 
verkeer. 

uitkijken  betekent goed opletten en 
voorzichtig zijn. 

Ze moeten goed uitkijken met 
oversteken. 

brengen  is iets of iemand ergens naartoe 
vervoeren 

Sjoerd wil zijn fiets naar de overkant 
brengen. 

meegaan betekent samengaan Zullen we meegaan naar school? 

op en neer  betekent hetzelfde stuk heen en 
weer terug 

Ze lopen heen en terug. Ze lopen op 
en neer. 

 


