
Gr.5 Thema 6 les 1 en 2

Taal actief
groep 5

de informatie iets waardoor je meer te weten komt over een onderwerp bijvoorbeeld door te
lezen in een boek of krant

het symbool een teken dat iets anders voorstelt.

Romeins
gebied

het land waar de Romeinen de baas waren. Romeinen zijn een volk dat 2000
jaar geleden leefde. Zij kwamen uit Rome.

rondkijken iom je heen kijken bijvoorbeeld in een museum.

zich afvragen jezelf een vraag stellen en daarover nadenken

het schilderij een voorstelling op papier of doek die met verf gemaakt is.

de schilder een man of vrouw, een kunstenaar die schilderijen maakt

het klooster een gebouw waarin gelovige mannen of vrouwen leven. Ze werken en ze
bidden er samen.

de kathedraal een grote kerk van de katholieken. Meestal heeft een kathedraal een hoge
toren.

gezellig Het is ergens leuk. De mensen zijn vrolijk en aardig.

fluiten Een hoog geluid maken door te blazen. Fluiten doe je met een fluit of met je
mond.

herkennen weten wie of wat het is.

goochelen handig allerlei trucjes en spelletjes laten zien, die een ander moeilijk begrijpt

het kaartspel een spel met kaarten. Dit zijn stukjes karton met cijfers en afbeeldingen

het kunstje een trucje; iets waar iemand handig in is.

de tekenaar iemand die iets met potlood tekent.

natekenen precies tekenen wat er op een voorbeeld staat.



romeins iets of iemand uit Rome

heerlijk wanneer je iets heel erg lekker vindt



Gr.5 Thema 6 les 3 en 4

Taal actief groep 5

verzamelen sparen of zoveel mogelijk dingen van dezelfde soort proberen te krijgen.

de verzameling dat wat je al gespaard hebt

de verzamelaar degene die de spullen spaart

de postzegel een soort stickertje dat je op een brief of kaart plakt. Daarmee betaal je
voor het versturen.

bekijken heel goed kijken

zich verbazen dan vind je iets heel bijzonder, je had het niet verwacht.

de vondst iets wat je hebt gevonden, meestal iets bijzonders.

de schat iets wat je vindt. Het bestaat meestal uit geld of kostbare juwelen

het gesprek met elkaar ergens over praten

de vergadering een gesprek tussen een groep mensen om tot afspraken te komen.

het idee een plan dat in je gedachten opkomt

benieuwd zijn dat je iets graag wilt weten

de geleerde iemand die heel veel weet

geleerd zijn als je door studie veel weet.

beroemd bekend bij veel mensen

uitgeven van een
boek

het boek gedrukt en verkocht wordt



Gr.5 Thema 6 les 5 en 6

Taal actief
groep 5

het schema een lijst van dingen die je na elkaar moet doen

leren eerst kun je het niet en erna kun je het wel.

schrijven woorden op papier of computer zetten

kijken met je ogen doen

het
leerlingenboek

het boek waar de leerling uit werkt

het rapport een verslag van school hoe je gewerkt hebt op school.

de bedoeling wat moet je bereiken of wat moet er gebeuren

afmaken net zo lang doorgaan met iets wat je aan het doen bent, tot het klaar is

het toneelstuk een verhaal dat door toneelspelers wordt uitgebeeld

bezoeken ergens naartoe gaan

het toneel het podium

de omslagdoek een doek die je over je schouders draagt tegen de kou.

de figuur een afbeelding van een mens, dier of ding;

het figuur de vorm van iets

de piano een groot muziekinstrument met zwarte en witte toetsen die je moet indrukken
om muziek te maken

modern niet ouderwets

dagdromen fantaseren terwijl je niet oplet wat er om je heen gebeurt


