
Gr.5 Thema 7 les 1 en 2

Woord Betekenis

de zuster verpleegster.

het gips een wit poeder. Het wordt hard als je er water bij doet en laat drogen.

de heup zit aan de zijkant van je lichaam, op de plek waar je been aan je lijf
vastzit

het lichaamsdeel een deel van je lichaam.

het verband een dunne stof voor op een wond.

de pleister een klein lapje met een stukje gaas in het midden

kattig onaardig doen

de hersenen zitten boven in je hoofd. Je kunt er mee denken.

je op je gemak
voelen

betekent je prettig voelen, het naar je zin hebben.

de kalmte de rust

keffen snel achter elkaar blaffen met een hoog geluid.

danken iemand laten weten dat je blij bent met wat hij of zij heeft gedaan

de muis een klein knaagdier met een puntige neus en een lange staart

de roofvogel een vogel die andere dieren opeet

de tijger roofdier die lijkt op een kat

de voedselketen een schema waarop je ziet welke dieren elkaar opeten



Gr.5 thema 7 les 3 en 4

Woord Betekenis

het familielid iemand die bij de familie hoort, zoals vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom,
tante, neef, nicht

het ledikant een bed met spijlen

pijn lijden pijn hebben

hulpvaardig dat je iemand helpt

bedienen eten en drinken brengen

de
komkommer

een lange, dunne, donkergroene groente

de
appelmoes

appels worden fijngemaakt tot een soort papje

het papje de moes

mals vlees vlees dat zacht en sappig is

de erfenis je krijgt geld of de spullen van iemand die dood is

het
drinkwater

water dat je kunt drinken

rondleiden mensen laten zien wat er is

de schimmel levend wezen wat leeft van iets waarop het groeit.

het plastic de kunststof

de kameraad de vriend.

het toilet de w.c.

de
waterleiding

zijn de pijpen en buizen waar het water doorheen gaat.



de
verwarming

een apparaat om het binnen war te maken, een soort kachel



Gr.5 thema 7 les 5 en 6

Woord Betekenis

dierendag is een dag waarop je je huisdier extra goed verzorgt en verwent. Het wordt ieder
jaar op 4 oktober gevierd.

de cavia is een knaagdier. Het is een huisdier.

de borstel is een grote kam met stevige haren. Je kunt er je haar mee kammen.

plezierig fijn en met plezier

het voer eten voor dieren

opsluiten een dier of een mens in een ruimte zetten waar hij niet meer uit kan.

de toeter een soort trompetje waar een hard geluid uit komt als je er op blaast

spoed met grote haast

buikpijn pijn in je buik.

de
stembanden

deze zorgen dat je stem geluid geeft en daardoor kun je praten of zingen.

de buik een lichaamsdeel. Daar waar je navel zit.

de kiespijn pijn hebben aan een kies

de
verkoudheid

dan zit je neus verstopt en moet je hem vaak snuiten

hoesten dit moet je vaak als je verkouden bent. Je maakt geluid. Het klinkt als uche uche

inademen dan adem je lucht naar binnen

bruisen er komen belletjes naar boven.


