Blok 2 – Brugles 2 – Vind de betekenis
Kindercircus & Dansen
1

Ik kijk naar het plaatje.

2

informatieve tekst

3

tekst 1: (voorbeeldantwoord) over het kindercircus
tekst 2: (voorbeeldantwoord) over verschillende manieren van dansen

4

voorbeeldantwoord:
acrobatiek
dompteur
spreekstalmeester
pirouette
choreograaf

5

a
b

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: geschminkt

6
voorbeeldantwoord:
woord
het betekent
dompteur
iemand die dieren in het circus kunstjes
leert
pirouette
snel ronddraaien op één voet
acrobatiek
je lichaam gebruiken om iets te maken,
bijvoorbeeld een toren

gevonden door
zin
zin
plaatje

7

a
b

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Ik kijk in het woordenboek.

8

Ik kijk naar het plaatje, het woord of de zinnen.
Ik schrijf de zin met het moeilijke woord weer op. Ik vervang het
moeilijke woord door de betekenis.
Ik vind de betekenis door te kijken naar de zin.
Anders dan een vis, heeft een dolfijn een gat op zijn hoofd om te
ademen.

Kindercircus & Napoleon
1

Ik kijk naar het plaatje.

2

informatieve tekst

3

tekst 1: (voorbeeldantwoord) over het kindercircus
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tekst 2: (voorbeeldantwoord) over Napoleon
4

voorbeeldantwoord:
acrobatiek
dompteur
spreekstalmeester
militaire academie

5

a
b

eigen antwoord
eigen antwoord

6
voorbeeldantwoord:
woord
het betekent
dompteur
iemand die dieren in het circus kunstjes
leert
acrobatiek
je lichaam gebruiken om iets te maken,
bijvoorbeeld een toren
militaire
school waar je leert voor een baan in het
academie
leger

gevonden door
zin
plaatje
zin

7

a
b

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Ik kijk in het woordenboek.

8

Ik kijk naar het plaatje, het woord of de zinnen.
Ik schrijf de zin met het moeilijke woord weer op. Ik vervang het
moeilijke woord door de betekenis.
Ik vind de betekenis door te kijken naar de zin.
Anders dan een vis, heeft een dolfijn een gat op zijn hoofd om te
ademen.

Kindercircus & Leuke en spannende achtbaan
1

Ik kijk naar het plaatje.

2

informatieve tekst

3

tekst 1: (voorbeeldantwoord) over het kindercircus
tekst 2: (voorbeeldantwoord) over achtbanen

4

voorbeeldantwoord:
acrobatiek
dompteur
spreekstalmeester
inversies

5

a
b

eigen antwoord
eigen antwoord
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6
voorbeeldantwoord:
woord
het betekent
dompteur
iemand die dieren in het circus kunstjes
leert
acrobatiek
je lichaam gebruiken om iets te maken,
bijvoorbeeld een toren
inversies
een achtbaanelement waarbij je korte tijd
ondersteboven hangt

gevonden door
zin
plaatje
zin

7

a
b

voorbeeldantwoord: ja, namelijk loopings.
voorbeeldantwoord: Ik kijk in het woordenboek.

8

Ik kijk naar het plaatje, het woord of de zinnen.
Ik schrijf de zin met het moeilijke woord weer op. Ik vervang het
moeilijke woord door de betekenis.
Ik vind de betekenis door te kijken naar de zin.
Anders dan een vis, heeft een dolfijn een gat op zijn hoofd om te
ademen.

Dansen & Napoleon
1

Ik kijk naar het plaatje.

2

informatieve tekst

3

tekst 1: (voorbeeldantwoord) over verschillende manieren van dansen
tekst 2: (voorbeeldantwoord) over Napoleon

4

voorbeeldantwoord:
choreograaf
pirouette
geïmproviseerde
militaire academie

5

a
b

eigen antwoord
eigen antwoord

6
voorbeeldantwoord:
woord
het betekent
choreograaf
iemand die de houdingen en stapjes in
een balletvoorstelling bedenkt
pirouette
snel ronddraaien op één voet
militaire
school waar je leert voor een baan in het

gevonden door
zin
zin
zin
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academie

leger

7

a
b

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Ik kijk in het woordenboek.

8

Ik kijk naar het plaatje, het woord of de zinnen.
Ik schrijf de zin met het moeilijke woord weer op. Ik vervang het
moeilijke woord door de betekenis.
Ik vind de betekenis door te kijken naar de zin.
Anders dan een vis, heeft een dolfijn een gat op zijn hoofd om te
ademen.

Dansen & Leuke spannende achtbaan
1

Ik kijk naar het plaatje.

2

informatieve tekst

3

tekst 1: (voorbeeldantwoord) over verschillende manieren van dansen
tekst 2: (voorbeeldantwoord) over achtbanen

4

voorbeeldantwoord:
choreograaf
pirouette
geïmproviseerde
inversies

5

a
b

eigen antwoord
eigen antwoord

6
voorbeeldantwoord:
woord
het betekent
choreograaf
iemand die de houdingen en stapjes in
een balletvoorstelling bedenkt
pirouette
snel ronddraaien op één voet
inversies
een achtbaanelement waarbij je korte tijd
ondersteboven hangt

gevonden door
zin
zin
zin

7

a
b

voorbeeldantwoord: ja, namelijk loopings
voorbeeldantwoord: Ik kijk in het woordenboek.

8

Ik kijk naar het plaatje, het woord of de zinnen.
Ik schrijf de zin met het moeilijke woord weer op. Ik vervang het
moeilijke woord door de betekenis.
Ik vind de betekenis door te kijken naar de zin.
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Anders dan een vis, heeft een dolfijn een gat op zijn hoofd om te
ademen.
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