
Gr.5 Thema 5 les 1 en 2

Taal actief
groep 5

de jeuk Een kriebelend gevoel waarbij je zin hebt om te gaan krabben.

de schouder Deel van je lichaam dat tussen de nek en je armen zit.

trillen Een klein beetje heen en weer bewegen, bibberen.

stotteren Een manier van praten waarbij de eerste letters van een woord vaak een paar
keer achter elkaar gezegd worden.

vruchtbaar Zo noem je mensen of dieren die kinderen kunnen krijgen.

onderzoeken kijken of alles goed is

de aandacht Als je aandacht voor iets hebt, let je goed op.

beleefd netjes

slim Als je veel weet en snel dingen begrijpt.

de lip de mond

aanraken voelen

stotteren moeilijk de klanken kunnen uitstoten

de neus Lichaamsdeel waar je mee ruikt.

de teen Je hebt er tien aan je voeten.

de kus de zoen



Gr.5 Thema 5 les 3 en 4

Taal actief groep 5

zelfstandig Als je goed voor jezelf kunt zorgen en geen hulp van anderen nodig hebt.

gemakkelijk Niet moeilijk

ongestoord Als je je niet stoort aan wat er om je heen gebeurt

nep Niet echt

het prul Een waardeloos ding waar je niets aan 			hebt.

het buurmeisje het meisje dat naast je woont

het huis waar je in woont

het zakgeld geld dat je elke week of maand krijgt van je ouders om te sparen.

het horloge Een klok dat je om je pols draagt.

de vijand iemand die tegen je is

de volgeling iemand die volgt (een geloof of een idee) een aanhanger.

rusten slapen

de reis de tocht

besluiten een beslissing nemen

begrijpen snappen

bedoelen uitleggen wat je zegt

uitzoeken sorteren

reizen Het trekken van de ene plaats naar de andere plaats.



Gr.5 Thema 5 les 5 en 6

Taal actief groep
5

de zalf een vettig smeersel voor op je huid of een wond

de krukken stokken waarop je kunt steunen bij het lopen.

het ongemak iets wat lastig of vervelend is

schuw bang voor mensen.

de belofte iets wat je belooft.

het geheim iets wat je niet aan anderen mag doorvertellen.

de operatie Een dokter maakt een snee in je lichaam, om je van binnen weer beter te
maken

de kok iemand die voor zijn beroep eten kookt.

lauw een beetje warm, nog niet heet

verbranden iets laten aanbranden waardoor het zwart wordt

apart anders dan andere dingen, ergens anders

het voorbeeld iets wat je gebruikt om na te maken of na te doen

het vet is een bepaalde stof. Het zit in boter en mayonaise.

de vuilnisbak Een bak waar je het vuilnis in weg kan gooien.


