Blok 2 – Brugles 2 – Vind de betekenis
Website
1

verdoezelen = ze houdt zo veel mogelijk geheim
gevonden door: zin
medaillon = ketting met foto eraan
gevonden door: plaatje

2

De tekst gaat over: (voorbeeldantwoord) websites

3

weettekst

4
voorbeeldantwoord:
onbekend woord
het betekent
webstek
website
homepage
begin van een website
hiërarchie
opbouw, rangorde

gevonden door
woord
zin
zin

5

eigen antwoord, tekening van een moeilijk woord, bijvoorbeeld
homepage

6

woord: (voorbeeldantwoord) homepage
zin: (voorbeeldantwoord) Op de homepage kun je naar alle
onderwerpen van de website klikken.

7

Ik kijk naar de zinnen eromheen.
Ik kijk naar het plaatje.

Planeet
1

verdoezelen = ze houdt zo veel mogelijk geheim
gevonden door: zin
medaillon = ketting met foto eraan
gevonden door: plaatje

2

De tekst gaat over: (voorbeeldantwoord) de planeten

3

weettekst

Overal tekst! • groep 5 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

4
voorbeeldantwoord:
onbekend woord
het betekent
planeet
bol die om een ster draait
hemellichaam
iets in de ruimte
dwergplaneet
een heel kleine planeet
zonnestelsel
zon en planeten eromheen

gevonden door
plaatje, zin
zin
zin
zin

5

eigen antwoord, tekening van een moeilijk woord, bijvoorbeeld planeet

6

woord: (voorbeeldantwoord) zonnestelsel
zin: (voorbeeldantwoord) Ons zonnestelsel bestaat uit acht planeten en
de zon.

7

Ik kijk naar de zinnen eromheen.
Ik kijk naar het plaatje.

Je huisdier laten chippen
1

verdoezelen = ze houdt zo veel mogelijk geheim
gevonden door: zin
medaillon = ketting met foto eraan
gevonden door: plaatje

2

De tekst gaat over: (voorbeeldantwoord) het chippen van huisdieren

3

weettekst

Overal tekst! • groep 5 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

4
voorbeeldantwoord:
onbekend woord
het betekent
identificeren
een beschrijving van je
huisdier te laten maken en
hem een uniek nummer te
geven
registreren
de beschrijving, het
nummer en de naam en
adres van de eigenaar in
een computer opslaan
microchip
een heel klein apparaatje
dat onder de huid van een
hond of kat wordt
ingebracht
koi
sierkarpers

gevonden door
zin

zin

woord/zin

zin

5
eigen antwoord, tekening van een moeilijk woord, bijvoorbeeld een
microchip
6

woord: (voorbeeldantwoord) registeren
zin: (voorbeeldantwoord) Als je je hond niet laat registreren, raak je
hem misschien voorgoed kwijt als hij een keer wegloopt.

7

Ik kijk naar de zinnen eromheen.
Ik kijk naar het plaatje.

Overal tekst! • groep 5 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

