
 
 

Groep 4 Thema 9 Winkelen 

Woordenschat groep 4 
Thema 9 – Winkelen  
 

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

de pyjama 
  

is een jasje en een broek voor in 
bed. 

Ik slaap in mijn pyjama. 

het hemd  is een kledingstuk voor onder je 
andere kleding. Een hemd heeft 
geen mouwen. Je trekt het aan 
over je hoofd. 

Ik draag een hemd onder mijn 
kleding. 

de onderbroek
  

is ook een kledingstuk voor onder 
je kleding. Het is een broek die je 
over je blote benen aantrekt. 

Ik draag een onderbroek onder 
mijn lange broek. 

de riem  is een stevige band die je draagt 
om je middel.  

Een riem zorgt ervoor dat je broek 
niet afzakt. 

de sok  is een kledingstuk voor om je voet.. 
Een sok komt tot net boven je 
enkel. 

Twee sokken die bij elkaar horen is 
één paar sokken. 

helemaal betekent niet een beetje. De broek ligt helemaal bovenop de 
stapel. 

het paar  zijn twee dingen die bij elkaar 
passen. 

Ik pak een paar sokken uit de la 

heleboel betekent heel veel. In mijn kast hangen een heleboel 
broeken. 

 
Les 2 – Muziek luisteren 
 
Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de radio is een apparaat waar muziek 
uitkomt. 

Ze luistert graag naar de radio. 

de muziek 
   

zijn geluiden die gemaakt worden 
bijvoorbeeld door mensen die 
instrumenten bespelen. Soms vind 
je de muziek mooi en wil je er naar 
luisteren. Soms vind je het lelijk en 
zoek je andere muziek. 

Ze vindt de muziek niet mooi. 

de zender betekent een andere hoogte 
waarop je muziek of programma’s 
kan ontvangen. 

Ze zoekt naar mooie muziek op 
een andere zender. 

stil  betekent zonder geluid. De radio is uit, het is stil. 

de vuilniszak is een zak waar je dingen in stopt 
die je weg wilt gooien. 

De vuilniszak staat aan de kant van 
de weg. 

de bloempot is een pot waar je bloemen of In de bloempot staat een plant 
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planten in kunt zetten. Je kan een 
bloempot in huis of in de tuin 
zetten. 

met bloemen. 

de tomaat is een rode vrucht die je op kan 
eten. 

Ik lust geen tomaat. 

de handdoek  is een lap stof waarmee je jij 
afdroogt. 

Na het douchen droog ik mij af 
met een handdoek. 

de kauwgom  is een taai snoepje waar je lang op 
kunt kauwen. 

Je moet kauwgom niet 
doorslikken. 

 
Les 3 – Stilstaan of weggaan 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

richting  betekent dat je ergens naar toe 
gaat. 

Marlies loopt in de richting van het 
station. 

op weg betekent dat je er nog niet bent. Marlies is op weg naar de winkel. 

doorlopen betekent niet stil blijven staan. Ze moeten wel doorlopen, anders 
komen ze te laat. 

verder  
 

betekent dat je steeds dichterbij 
komt. 

Ze loopt met haar moeder verder. 

stilstaan betekent niet bewegen. De trein staat stil. 

afwachten betekent dat je wacht tot er iets 
gebeurt. 

Ze wacht af tot de trein weggaat. 

weggaan/ 
vertrekken 

betekent dat je ergens anders naar 
toe gaat. 

De trein vertrekt en Marlies en 
haar moeder gaan ook weg. 

 
Les 4 – Geld 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

rijk  betekent veel geld hebben. Als je veel geld hebt ben je rijk. 

een miljoen euro is duizend keer duizend euro.  
€ 1.000.000 

Een miljoen is wel duizend keer 
duizend euro. 

de spaarpot hierin stop je geld om te sparen. In een spaarpot stop je geld voor 
later. 

1 eurocent is het kleinste muntje. Een eurocent is niet veel waard. 

turen is met samengeknepen ogen naar 
iets kijken. 

Ik tuur in de verte, ik kan het niet 
zo goed zien. 

uitrekenen is getallen bij elkaar 
optellen of aftrekken en dan weet 
je wat het antwoord is. 

Ik reken de som uit. 

rekenen  alle soorten opdrachten met 
getallen. 

Wat kun jij al goed rekenen. 

waard  is als je weet wat iets kost. Welke munt is het meeste waard? 
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Les 5 – Winkelen 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de dierenwinkel 
 
 

is een winkel waar je dieren kunt 
kopen. Je kunt er ook dingen kopen 
die met dieren te maken hebben. 

Ik heb mijn hond in een 
dierenwinkel gekocht. 

de kapper  Bij een kapper kun je je haren laten 
knippen. 

Ik laat mijn haren bij de kapper 
knippen. 

de melkboer verkoopt melk en andere dingen 
die met melk te maken hebben 

Ik koop boter, kaas en eieren bij de 
melkboer. 

de hamer Is een houten stok met een blokje 
ijzer bovenop. Je kunt er spijkers 
met in hout of in de muur slaan. 

Met de hamer sla ik de spijkers in 
het plankje. 

de poppenwagen is een wagen waarin je een pop 
kunt leggen. Je kunt er mee rijden 
en spelen. 

Ik rijd met de poppenwagen over 
het plein. 

de macaroni is deeg met een kromme vorm. Je 
kunt het eten. 

Wij zijn thuis dol op macaroni. 

de pinda’s  
 

zijn kleine bruine nootjes. Een 
pinda is niet helemaal rond. 

Deze pinda’s zijn erg zout. 

het pond is een gewicht van een halve kilo. Bij de slager koop ik een pond 
gehakt. 

 
Les 6 – Een cadeau kopen 
 
Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

het cadeau 
  

is iets wat je krijgt of geeft op een 
verjaardag of zomaar. 

Voor mijn verjaardag kreeg ik een 
geweldig cadeau. 

het geschenk is een ander woord voor cadeau. Het geschenk was mooi ingepakt. 

iets zoeken kijken of je wat kan vinden dat een 
ander leuk vindt 

Ik zoek iets, maar ik kan het niet 
vinden. 

proberen betekent iets doen, maar je weet 
nog niet of het gaat lukken. 

Ik probeer altijd mijn best te doen. 

vinden  is als je iets zoekt en je ziet het na 
lange tijd. 

Hij heeft heel lang gezocht, maar 
hij kan het echt niet vinden. 

ruilen  
 

betekent dat je iets anders kunt 
krijgen voor wat je hebt gekregen 
en niet zo mooi vindt. 

Ik heb dit cadeau al. Mag ik het 
ruilen? 

invullen betekent iets opschrijven op een 
blaadje waar al iets op staat. 

Vul eerst je naam op het kaartje in. 

 
 


