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3.3 Een griezelverhaal 

Een griezelverhaal is altijd spannend.
Maak zelf zo’n spannend verhaal: een griezelverhaal!
Schrijf het eerste deel van de zin over. En kies daarna het tweede deel. 
Lees jouw verhaal daarna zo spannend mogelijk voor.

1.  Het was in  de ochtend / middag  / avond / nacht.

2.  Ik was  in het bos / in de klas / thuis / in de zee.

3.  Ik was  alleen / met een vriend  /met mijn vader.

4.  Ineens zag ik  een grote spin / hond / vis / vogel.

5.  Hij  kroop / sloop / rende / vloog naar mij toe.

6.  Ik verstopte me in een grot / in een hol / in mijn bed / onder de tafel.

7.  Gelukkig zag het beest mij niet.

8.  Ik wachtte  tien minuten / een uur / de hele nacht / een week.

9.  Toen pas durfde ik naar huis te gaan. Wat was dat … !

Uitbreiding woordenschat

2.1 het attractiepark – durven – * Mij niet gezien! – de spanning – spannend
2.2  het gevoel = de emotie
3.1  eng = griezelig 
4.1  verlegen – chagrijnig – verdrietig = bedroefd – verliefd – blij = vrolijk – bang – moe – slaperig 



  – woedend – boos – vriendelijk – nieuwsgierig 
5.1  organiseren – de organisatie – de jeugd – het materiaal – vervangen – nieuwe  
5.2  populair – vorig jaar – uitbreiden – overdragen  
5.4  het evenement – de fietsenmaker 

A. 
Gevoelens
Welke gevoelens ken je? Schrijf alle ‘gevoels’-woorden die je kent op.

B.
Vul in.
Kies uit: bang – slaperig – verliefd – vrolijk - boos – vriendelijk – chagrijnig – verdrietig  

1.  David heeft ruzie met zijn vriend. Hij is  .

2.  De hond van Rachel is dood. Zij is  .

3.  Maritta is alleen thuis. Zij is  . 

4.  Juan heeft Mariëlle leren kennen. Hij is  .

5.  Romero is aardig. Hij is  .

6.  Julio heeft nergens zin in. Hij is  .

7.  Josepha is blij. Zij is  .

8.  Mario wil naar bed. Hij is  .
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C. 
Vul in.  
Wat is het synoniem (= wat betekent het ook)?

Blij  = 

Bedroefd  = 

Eng  = 

Ik durf niet = 

Het evenementenpark = 

Erg boos = 

De emotie = 

D.
Samenstellingen (1 + 1 = 1)
Maak zoveel mogelijk samenstellingen met het woord ‘fiets’. 
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