
2.1 Regels   

Lees de tekst in het oefenboek. 
Vul de woordkasten in.

Van de overheid  Van de school  Van je ouders 

Regels

Van de overheid  Van de school  Van je ouders 

Straffen

4.2 Het opsporingsbericht   

Lees de vragen.
Luister naar het fragment en beantwoord de vragen. 
Luister nog enkele keren en corrigeer je antwoorden.

Wie wordt er gezocht?

1.  Een man of een vrouw?   

2.  Hoe oud is de persoon?   

3.  Is de persoon lang of kort?   

4.  Heeft de persoon zwart of blond haar? 

5.  Heeft de persoon een snor?   

6.  Draagt de persoon een jeans?   

7.  Welke kleur T- shirt draagt hij?  
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Uitbreiding woordenschat

2.1  straffen (de straf) – de regel – * regels volgen / regels overtreden – regelen – de gedragsregel 
  – de verkeersregel – de overheid – de wet 
2.2  het recht – * recht hebben op iets – het geweld – de (mis)handeling – de (mis)daad – de (mis)dadiger 
  – de veiligheid – veilig
2.3  de spoorzoeker / de speurder – een speurhond – een spoor – opsporing – speuren
4.1  de gevangenis – opsluiten – ontsnappen – stelen – de dief – smokkelen – de smokkelaar – vermoorden 
  – de moord – de moordenaar
5.2  het wapen
5.3  de boef

A.
Samenstellingen: woorden bouwen

Hoeveel woorden kun je maken met ‘regel’?

B. 
Wat doen zij?

Een moordenaar is iemand die  .

Een speurder is iemand die  .

Een smokkelaar is iemand die  .

Een speurhond is een hond die  .

Let op:

Een dief is iemand die   .
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C.
Welke soort regels ken jij? 

D.
Vul in.
Kies uit: wapen – opsporing – spoor – dief – recht – veiligheid

1.  Wie steelt is een   .

2.  De speurhond heeft het  van de boef geroken.

3.  Vind jij het programma ‘  verzocht’ op de tv leuk?

4.  Alle kinderen hebben  op onderwijs.

5.  In het verkeer is  heel belangrijk.

6.  Een pistool is een   .
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