
Groep 4 Thema 5 Mijn leven  

Woordenschat groep 4 
Thema 5 –  Mijn leven 
 
Les 1 –  Gevoelens 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de angst 
  

is het gevoel dat je hebt als je bang 
bent 

Ik heb angst voor grote honden. 

schrikken is het gevoel als je plotseling bang 
bent 

We schrikken van die harde klap. 

gemeen is als je iets doet wat niet eerlijk is 
en ook niet aardig. je doet het 
expres. 

Je speelt vals, dat is gemeen. 

eerlijk  betekent dat je de waarheid 
spreekt 

Dat is niet eerlijk van je. 

bedroefd  
  

betekent verdrietig Hij kijkt sip, hij is bedroefd. 

opgewekt  betekent dat je een goed humeur 
hebt, je bent vrolijk. 

Opgewekt ging hij naar school. 

jaloers betekent dat je een naar gevoel 
hebt omdat iemand anders iets 
heeft wat jij ook wilt hebben. 

Ik ben jaloers op hem. Hij heeft iets wat 
ik ook wil hebben. 

koppig betekent dat je niet luistert en je  
eigen zin blijft doen. 

Hij ging niet zitten en liep koppig weg. 

  
Les 2 – Dromen 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

denken 
  

doe je voor jezelf, in je hoofd. We denken na over de moeilijke 
opgave. 

jammer 
  

dat vind je als er iets gebeurd is 
dat niet goed is. 

Wat jammer dat je niet naar het feest 
gaat. 

de gedachte  is iets wat je denkt. dat gebeurt in 
je hersenen. 

Ik had een mooie gedachte. 

dromen  is de gedachte die je hebt als je 
slaapt. je kunt ook overdag 
dromen. dan let je niet op wat er 
om je heen gebeurt. 

De jongen is aan het dromen over 
voetballen. 

zuchten  betekent hard uitademen. Na het sporten moest hij hard zuchten. 

geloven  dan denk je dat iets waar is. Wij geloven erin dat we gaan winnen. 

hopen  betekent dat je graag wil dat iets 
gebeurt. 

Dat hopen we natuurlijk wel. 

spijt heb je als je iets hebt gedaan wat 
niet goed was; wat je anders had 
moeten doen. 

Hij heeft spijt dat hij zo lelijk heeft 
gedaan tegen zijn vriend. 
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Les 3 – Het lichaam 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de ziekte   als iemand een ziekte heeft is er 
iets niet goed met zijn lichaam, 
bijvoorbeeld griep. 

Hij heeft een ziekte en ligt in het 
ziekenhuis. 

de traan  is een druppeltje vocht dat uit je 
ogen komt als je verdrietig bent en 
moet huilen. 

Ik zag een traan op zijn wang. 

moe  ben je als je iets gedaan hebt. moe 
van het sporten. 

Ik ben moe van al dat werken. 

lui  dan heb je helemaal geen zin om 
iets te doen. 

Ik ben lui vandaag. Ik heb geen zin om 
iets te doen. 

het hart  zorgt dat je overal bloed krijgt in 
het lichaam. het hart voel je 
kloppen (pompen). 

Na het sporten klopte mijn hart heel 
snel. 

levend  is als je in leven bent. je hart klopt 
dan nog.als het hart niet meer 
klopt ga je dood. 

Het diertje was nog levend. 

het bloed is een rode vloeistof in het lichaam 
van mensen en dieren. als je bent 
gevallen komt er soms bloed uit je 
lichaam. 

Nadat ik gevallen was, zag ik bloed aan 
mijn knie. 

bewegen betekent dat je dingen kunt doen 
zoals lopen, rennen, fietsen, 
sporten. 

De kinderen die buiten spelen, zijn flink 
aan het bewegen. 

 
Les 4 – Redden en helpen 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

gewoon  is normaal. Als je niet gek doet, dan doe je 
gewoon. 

elkaar  is als je met 2 of meer mensen bent. 
je kan dan dingen samen doen. met 
elkaar spelen, elkaar helpen, elkaar 
vasthouden. 

Wij lopen met elkaar naar de 
gymzaal. 

ruzie kan je maken door lelijke woorden 
tegen elkaar te zeggen of door te 
duwen of te slaan. 

Het meisje vindt het niet leuk als er 
ruzie gemaakt wordt. 

eng is iets waar je bang voor bent. Ik vind een spannende film eng. 

gelijk betekent direct, meteen, nu. het 
betekent ook hetzelfde of dat je iets 
goed hebt. 

Ik wil dat je deze boterham gelijk op 
eet. 

opstaan 
   

betekent overeind komen en gaan 
staan als je bent gevallen of als je ’s 
ochtends wakker wordt. 

De jongen valt, maar hij gaat gelijk 
weer opstaan. 

redden   is iemand helpen als er gevaar is. De brandweer gaat het poesje hoog 
in de boom redden. 
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Les 5 –  De keuken 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

koken   is eten maken. Papa is tomatensoep aan het koken. 

het voedsel  is al het eten. De hele koelkast zit vol voedsel. 

gebruiken  is alles wat je nodig hebt om 
bijvoorbeeld te koken. 

Als mama de tuin opruimt dan moet 
ze een hark en een snoeischaar 
gebruiken. 

opeten  betekent dat je het eten met een 
lepel of een vork in je mond stopt, 
kauwt en doorslikt. 

Het meisje gaat het zakje friet lekker 
opeten. 

trek hebben   betekent zin hebben om te eten. Als je te weinig eet dan kun je 
opeens trek krijgen. 

de pink  is de kleinste vinger van je hand. Deze ring past alleen maar om mijn 
pink. 

de tong  zit in je mond. je kunt je tong 
bewegen, je kunt ermee proeven en 
je kunt je tong uitsteken. 

Met mijn tong kan ik mijn eten 
proeven. 

dorst hebben    betekent dat je erg veel zin hebt om 
iets te drinken. 

Na het sporten hebben de jongens 
veel dorst. 

 
Les 6 – Een familiespel 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

het spel 
   

is iets leuks wat je met elkaar kunt 
doen. 

Sara speelt het spel ganzenbord. 

bestaan  betekent dat er nog meer is, 
bijvoorbeeld er bestaan meer 
spelletjes. 

Er bestaan heel veel verschillende 
soorten dieren op deze wereld. 

de kleuter 
  

is een kind van vier of vijf jaar. Mijn kleine zusje is nog maar een 
kleuter. 

de zus  is altijd een meisje. het is ook een kind 
van je vader en moeder. 

Mijn zus is ouder en heet Saskia. 

de vriend of de 
vriendin  

is iemand die je aardig vindt en waar 
je leuke dingen mee kan doen, 
bijvoorbeeld spelen of samen ergens 
naar toe gaan. 

Ik vind het gezellig als mijn vriendin 
bij mij komt spelen. 

de oom  is de broer van je vader of moeder. Mijn oom brengt altijd een cadeau 
voor me mee als hij op vakantie is 
geweest. 

de neef  is de zoon van je oom of tante. Mijn neef komt bij mij op bezoek. 

de grootvader 
  

is je opa. dit is de vader van je vader 
of moeder. 

De grootvader van Janneke leest 
graag verhaaltjes voor. 

iedereen  betekent allemaal. Iedereen mag op mijn feestje 
komen. 

 


