
Gr.4 Thema 7 les 1 en 2

Woord Betekenis

de maaltijd het eten

de vis zwemt in het water

de
aardappel

kun je koken of bakken en dan opeten.

de
bloemkool

witte groente, heeft een steel en lijkt een beetje op een bloem

de kool plantensoort die je kunt eten.

de groente groeit in de tuin als plant

de bonen groeien aan een plant

het fruit wordt vaak na de maaltijd als toetje gegeten

afwassen de spullen waar iedereen mee gegeten en gedronken heeft schoonmaken met
water en zeep

de pan in een pan kun je eten koken

het bord een platte schijf waarvan je kunt eten

de lepel een deel van het bestek. Je kunt er bijvoorbeeld soep mee eten.

de pap kun je eten. Het is gemaakt van melk en het is zoet.

de beker hieruit kun je drinken

opruimen alle spullen netjes wegzetten

de rest wat er nog over is



Gr.4 Thema 7 les 3 en 4

Woord Betekenis

de yoghurt een dikke witte vloeistof

de suiker bestaat uit witte korreltjes en het smaakt zoet

de ham een plakje vlees

de worst fijngemaakt vlees in een ronde vorm

het vlees kan van verschillende dieren zijn en  je kunt het eten

de stroop een bruine vloeistof die dik en kleverig is

de soep waterig eten dat je eet met een lepel

het zout witte korreltjes en geeft smaak aan eten

de/het drop zwarte snoepjes

de olie een vette vloeistof

de eieren worden door een kip gelegd

het meel een wit poeder. Je kunt er pannenkoeken of brood me bakken

het deeg meel en bijvoorbeeld water, melk, zout of suiker. Je moet het kneden.

de boter kun je op je brood smeren of je kan ermee bakken

de oliebol een koek in de vorm van een bol, die wordt gebakken in olie.

de taart vaak een ronde schijf van koek met lekkere dingen erin en erop



Gr.4 Thema 7 les 5 en 6

Woord Betekenis

ruiken je neus gebruiken.

proeven eten of drinken om te onderzoeken of het lekker is

smaken het eten is lekker

kauwen met je kiezen het eten fijnmalen

de kies een brede tand achter in je mond

de tanden daar kun je iets mee afbijten. Ze zitten voor in je mond

doorslikken iets wat in je mond zit door je keel laten glijden

de keel het achterste deel van je mond, achter je tong

de maag een soort zakje boven in je buik. Alles wat je eet komt daarin terecht.

de vlaai een soort taart, is plat en komt uit Limburg.

het mes een deel van een bestek. Je kunt ermee snijden

de kruimels kleine stukjes taart, koek of brood

de vruchten fruit, groeit aan een boom of een plant.

de
sinaasappel

een oranje vrucht met een oranje schil eromheen

de slagroom een witte zachte stof en smaakt zoet. Het wordt met suiker stijf geklopt

de thee een bruine vloeistof. Je kunt het maken door een zakje met blaadjes in warm
water te hangen

de slok het inslikken van drinken


