
2.4 Iets vergelijken  

Lees de tekst.

De oranje fles is groot. Hij is net zo groot als de bruine fles.
De paarse fles is niet zo groot als de bruine fles.
De witte fles is het grootst.
De bruine fles staat rechts.

Welke fles is oranje, welke paars, welke bruin en welke wit?
Kleur de flessen in de goede kleuren.

3.2 Dat hangt ervan af  

Luister naar de tekst. Er zijn drie luisterrondes.
Lees vraag 1. Luister en beantwoord vraag 1 voor de drie luisterrondes.
Lees vraag 2 en 3. Luister en beantwoord vraag 2 en 3 voor de drie luisterronde.
Bespreek daarna de antwoorden.

Vraag 1: wat is de vraag?

Luisterronde I. 

Luisterronde II. 

Luisterronde III. 

Vraag 2: wat is het antwoord?

Luisterronde I. 

Luisterronde II. 

Luisterronde III. 
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Vraag 3: waar hangt het antwoord van af?

Luisterronde I. 

Luisterronde II. 

Luisterronde III. 

3.6 Wat is de tegenstelling 

Lees de zinnen. Wat deed je vroeger? Wat doe je nu?  
Wat is het woord dat de tegenstelling aangeeft?  
Vul de tabel in.

1. Vroeger heb ik veel gefietst, terwijl ik nu veel zwem.
2. Vroeger heb ik veel rokjes gedragen, maar nu draag ik broeken.
3. Vroeger heb ik me veel verkleed, maar nu verkleed ik me niet meer.
4. Vroeger heb ik veel games gespeeld, terwijl ik nu veel lees.

Vroeger Nu Tegenstelling

1. Fietsen Zwemmen Terwijl

2. 

3. 

4. 

4.3 Het logigram   

We gaan weer een logigram maken! 
Rosa, Sharon en Melissa gaan naar een feest.
Wie draagt welke jurk en wie draagt welk sieraad?
 
1.  Melissa draagt geen broche of ketting.
2.  Het meisje met de ketting en Rosa dragen geen gestreepte jurk.
3.  Rosa draagt geen gebloemde jurk en geen ketting.

Zet een kruisje als je zeker weet dat deze combinatie onjuist is.
Zet een V-tje  als je zeker weet dat een combinatie juist is.
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Logigram

jurk sieraad

gebloemd geruit gestreept broche ketting ring

meisjes

Rachel

Rosa

Melissa

sieraad

broche

ketting

ring

 

Uitbreiding woordenschat

1 aanstoten – verbaasd – teleurgesteld – de rits – verdrietig – trots
2.1  het kledingstuk – modern – ouderwets
3.1  *Dat hangt ervan af
3.2  twijfelen – de twijfel
3.3  de ketting – net zo ... als  = even … als – niet zo … als
3.4  de (mode)ontwerpster – *bekend zijn
4.1  de tatoeage – de tattoo – een tatoeage zetten
4.3  het sieraad – de broche – de (arm)band
5.1  de folklore
5.2  stelten – (stelt)lopen – de (stelt)loper
5.3  vieren – de viering – de volwassene – bijvoorbeeld – onafhankelijk
5.4 kralen (de kraal) – handelen – de handelaar – de handelsplaats – het handelshuis = het pakhuis – * waard zijn

A.            
Vul aan.

Kies woorden uit de lijst.

1.  Dit is niet ouderwets maar juist  .

2.  Dit is geen jong meisje maar een  .
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3.  Zij is niet blij maar  .

4.  Zij draagt geen ketting maar een  .

5.  Deze modeontwerper is niet onbekend maar juist erg  .

B.
Geef een opsomming.

1.  Mooie gebeurtenissen vier je. Geef drie voorbeelden van dagen waarop je iets viert.

 ,  ,  .

2.  Een sieraad gebruik je om jezelf te versieren. Geef drie voorbeelden van sieraden.

 ,  ,  .

C.
Vul in.

Kies uit: kralen – handelen – is … waard – twijfelt – rits – hangt het vanaf – onafhankelijk – steltloper 

1.  Deze man loopt op stelten. De man is een  .

2.  Deze ketting heeft mooie  van glas.

3.  Sint Maarten is van Nederland.

4.  Kopen en verkopen noemen we ook wel  .

5.  Hoeveel geld  deze broche  ?

6.  Julio weet niet zeker wat jij wil doen. Hij  nog steeds.

7.  Waar   of je komt?

8.  Je sluit je broek met een  .

D.
Maak woorden.

1.  Welke woorden kun je maken met ‘handel’?

 ,  ,  .

2.  Welke woorden kun je maken met ‘viering’?

 ,  ,  .
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