
Gr.5 Thema 2 les 1 en 2

Taal actief groep 5

april de vierde maand van het jaar

juli de zevende maand van het jaar

november de elfde maand van het jaar

december de laatste maand van het jaar

de datum de dag in een maand van een jaar

de feestdagen de dagen in het jaar dat er feest zijn zoals Kerstmis, Sinterklas enz.

plaatsvinden het gebeurt

de vorst het vriest (het kan ook een koning zijn)

de winterslaap sommige dieren slapen de hele winter

herinneren je weet iets nog of je denkt weer aan iets

ouderwetse spullen spullen van vroeger

moderne spullen spullen van nu

ouderdom de tijd dat mensen oud zijn

de gewoonte iets wat je altijd op dezelfde manier doet

de gebeurtenis iets wat gebeurt of al gebeurt is.

geduld hebben je kan goed wachten

voorlopig het blijft een tijdje zo

de begrafenis het onder de grond stoppen van iemand die overleden is.

het gebruik iets wat altijd zo gedaan wordt



Gr.5 Thema 2 les 3 en 4

Taal actief groep 5

vergelijken bekijken hoeveel twee dingen of mensen op elkaar lijken

overdag als het dag is en het is licht

's nachts als het donker is in de nacht

vannacht deze nacht

telkens steeds

overmorgen de dag na morgen

vanavond de avond van vandaag

gisteravond de avond van gisteren

de jaartelling de jaren tellen

de steentijd de tijd waarin de mensen veel dingen van steen maakten

de uitvinding iets wat je als eerst maakt en niemand anders ooit gemaakt heeft

de jagers deze mensen maken dieren dood in de natuur

overleven na een aanval of ongeluk leef je nog

de opgraving voorwerpen van vroeger die we bij het graven in de grond vinden

het museum gebouw waar je schiderijen, beelden of andere dinge kunt bekijken



Gr.5 Thema 2 les 5 en 6

Taal actief groep 5

duren de tijd die voorbij gaat

de eeuw 100 jaar

eeuwenlang het duurt langer dan meerdere eeuwen

eeuwig voor altijd

de kruistocht ridders die vochten voor het christelijke geloof

de Middeleeuwen van 500 na christus tot 1500 na christus

de nomade mensen die rondtrekken en geen huis hebben

ontstaan hoe iets begint

allereerst als eerste

allerlaatst als laatste

kopiëren helemaal precies hetzelfde namaken

de melodie hoe een liedje klinkt

namaken proberen hetzelfde te maken

de seconde het duurt 1 tel

tenslotte aan het eind, het slot

het vervolg hoe het verder gaat


