
Gr.5 Thema 3 les 1 en 2

Taal actief groep
5

de appelboom een boom waar appels in groeien

bloeien planten en struiken hebben dan bloemen

de boterbloem een geel bloempje dat vooral in het weiland groeit

de karper een geelbruine zoetwatervis met een lange vin op zijn rug

het landschap een gebied met natuur

het riet een soort hoog gras

de sloot een soort kanaaltje of riviertje tussen weilanden

het weiland een stuk land waar gras op groeit en waar koeien en schapen op leven

de dierentuin een park/tuin met bijzondere dieren

de dinosaurus een heel groot dier. Nu leven ze niet meer.

de neushoorn een groot dik zoogdier met een grote en kleine hoorn op zijn neus

de papegaai een vogel met veel kleuren

de pinguïn een vogel met een zwarte rug en witte buik en kan niet vliegen, maar wel
zwemmen.

de struisvogel een grote vogel met lange poten  en een lange nek

de vleermuis een klein zoogdier met grote vleugels

de vleugel met deze dingen kan een vogel vliegen

het zoogdier het jong van dit dier drinkt melk bij zijn moeder



Gr.5 Thema 3 les 3 en 4

Taal actief groep
5

de aardbei is een rode, zachte vrucht met een groen steeltje eraan

de druif is een waterige vrucht met een vliesje eromheen. Er kan wijn van worden
gemaakt.

de rijst is een soort graan.

de korrel is een klein hard dingetje.

de kruid is een plant of een stukje van een plant. Je doet ze in het eten voor de
smaak. Bijvoorbeeld bieslook, peterselie of munt

de sprinkhaan is een insect met lange achterpoten. Daarmee kan hij ver springen.

de krekel is een insect. Hij maakt een tjirpend geluid. Dat doen ze door hun vleugels
langs elkaar heen te wrijven.

de duizendpoot is een klein diertje met heel veel poten.

het rendier is een groot bruin dier met een gewei, kleiner dan de eland.

de eland is groter dan het rendier. Het gewei van de eland is wat platter en breder

de rendierjager is een jager die op rendieren schiet.

de jacht betekent jagen op dieren. Ze proberen de dieren dood te schieten.

de gewervelde
dieren

zijn dieren met botten

het mos is een klein groen plantje. Het groeit als een zacht laagje op de grond.

de spar is een boom met naalden

de kerstboom is vaak een spar. Soms een ander soort boom. Met kerstmis versieren we
deze boom



Gr.5 Thema 3 les 5 en 6

Taal actief
groep 5

het kippenhok een hok voor kippen.

trippelen met kleine pasjes lopen.

het veulen een jong van een paard.

mager dun

de bok mannetjesgeit

de hoorn een hard en puntig ding op de kop van dieren

snuffelen kort en snel met je neus ruiken

de gerst een soort graan met lange sprieten.

de tarwe ook een soort graan. Het heeft kortere sprieten dan gerst. Er wordt brood
gemaakt.

het gebied een stuk land

het kompas een apparaat waarmee je kunt zien waar je bent. Onder een glazen ruitje zit
een naald die naar het noorden wijst.

de streek het gebied

de koekoek een vogel die koekoek roept. Hij legt zijn eieren in het nest van een andere
vogel.

de schutkleur een kleur die niet opvalt in een gebied of streek

de spreeuw een vogel met een bruine, zwarte en grijze kleur

de slak een slijmerig diertje. Sommige hebben een huisje op hun rug.

de schelp huisje van een dier uit de zee


