
Gr.5 Thema 4 les 1 en 2

Taal actief groep
5

het prentenboek is een boek met veel plaatjes en tekeningen en niet zoveel tekst

het vers een gedicht of een lied

klappen je handen een paar keer tegen elkaar slaan.

bulderen hard en boos praten

brommen mopperen omdat je niet tevreden over iets bent

janken, brullen hard huilen.

snikken hijgend huilen.

brutaal dat je van alles durft te zeggen en durft dingen te doen die eigenlijk niet
mogen

het alfabet alle letters op een rij.

het telefoonboek een boek met namen van mensen en bedrijven en hun telefoonnummer.

alfabetisch in de volgorde van de letters van het alfabet.

speuren heel goed zoeken.

de legenda de uitleg bij een kaart. Je kan vinden wat tekens en kleuren betekenen.

beantwoorden een antwoord geven.

bespreken over iets praten. Je overlegt samen of iets goed is.

het antwoord je geeft het na een vraag



Gr.5 Thema 4 les 3 en 4

Taal actief
groep 5

de nieuwskring een kring op school waarin kinderen iets vertellen over nieuws dat ze gelezen
hebben in de krant.

het artikel een stuk tekst in een krant of tijdschrift.

bladeren de bladen in een krant of boek achter elkaar omslaan zonder te leze

de advertentie een stukje in de krant om iets te koop aan te bieden.

de schoolkrant de krant van de school waarin het nieuws over de school staat.

het zinsdeel een deel van een zin.

het werkwoord een doewoord.

de klank de manier waarop iets klinkt

de taal bestaat uit letters, woorden, zinnen en klanken. Hierdoor kunnen mensen met
elkaar praten.

omschrijven vertellen wat iets betekent.

het dictee een taaloefening om te zien of je de woorden zonder fouten kunt schrijven.

opzeggen hardop uitspreken.

het
themawoord

een woord uit een bepaald thema.

het thema een onderwerp.

het schoolbord een bord waar met een krijtje op wordt geschreven.

muisstil heel stil.

meedoen hetzelfde doen als alle anderen

kliederen knoeien of morsen. Je maakt dingen vies.



Gr.5 Thema 4 les 5 en 6

Taal actief groep 5

de
kinderboekenweek

een week waarin veel aandacht wordt besteed aan leesboeken voor
kinderen.

het kinderboek een leesboek speciaal geschreven voor kinderen.

de schrijver iemand die de tekst van een boek bedenkt en opschrijft.

spannend eng.

fantaseren iets verzinnen.

het hoofdstuk een deel van een boek. Het heeft een titel en gaat over één onderwerp.

giechelen lachen met hoge geluidjes

de handtekening je naam zoals je die schrijft op jouw manier bijvoorbeeld onder belangrijke
brieven.

het journaal een programma op televisie waarin het nieuws wordt verteld.

de televisie een apparaat met een beeldscherm

de verteller iemand die iets vertelt.

oplezen hardop lezen wat er staat.

plechtig praten netjes en ernstig.

praten spreken.

de toon de manier waarop je iets vertelt.

verstaan goed kunnen horen.


