LES 5 WOORDENSCHAT

OVERLEVEN IN DE WILDERNIS
WAT GA JE DOEN?

140|141
OPDRACHT 1
a Kijk naar de delen van het woord. Maak de zinnen af.

Je zoekt de betekenis van
woorden die met jungle te
maken hebben.

Een klimplant is een

die ergens

tegenaan

WAT LEER JE ERVAN?

.

Een insectenbeet is een

Je leert de betekenis van
woorden.

van een

.
Huidirritatie is

ZO ZIT HET!

van de
. Je huid wordt rood of gaat jeuken.

Een bloedzuiger is een beest dat
Hoe vind je de betekenis van een woord?
• Je leest erover. Bij samengestelde woorden zegt het
eerste deel van het woord vaak iets over het laatste
deel.
• Je kijkt naar een plaatje.
• Je vraagt het aan iemand die het weet.
• Je zoekt het woord op.

140|141
PROBEER HET
a Je leerde het woord regenwoud.

Diervriendelijk betekent dat het
het

.
is voor

.

b Zoek nog twee samengestelde woorden.

c Zoek de betekenis van de twee woorden door te kijken
naar de delen. Schrijf het op zoals bij opdracht a.

Zet een streep onder het goede antwoord.
Een regenwoud is een soort regen | woud.

b Je bekijkt een survivalgids.
Een survivalgids is een

over

.
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J
JUNGLE

OPDRACHT 2

140|141

Wat hoort bijj elkaar? Verbind.

OPDRACHT 4

140|141

Vul het goede woord van de week in.

vermijden

•

• zorgen dat het niet gebeurt

In het regenwoud

bevatten

•

ontwijken, zorgen dat je er
• niets mee te maken krijgt

Er zijn er een heleboel.

het van de insecten.

De

bevolking

voorkomen •

schoonmaken zodat er geen
• bacteriën meer op zitten

kent de gevaren van het

ontsmetten •

• iets in zich hebben

regenwoud.

WOORDEN VAN DE WEEK
• de avonturier

Wist je dat sprinkhanen, rupsen en

OPDRACHT 3
a Ben jij een echte survival-kampioen? Test je kennis.

wormen geschikt zijn om te eten?

• bevatten
• de bloedzuiger
• diervriendelijk

Omcirkel de goede letters.

Deze dieren zijn

z Lianen zijn wortels die onder de grond groeien.

Als je de hele survivalgids leest,

• de expert

a In de jungle transpireer je veel. Daarom moet je veel
water drinken.

weet je veel. Dan ben je bijna een

• de huidirritatie

o Iemand die liever thuisblijft, is een echte avonturier.

.

Deze klimplanten groeien aan een
boom. Ze heten

l De inheemse bevolking weet welke planten uit de
wildernis je kunt eten.

KIJK TERUG
a Schrijf hier een samengesteld

v Als water vies is, moet je het ontsmetten voordat je
het drinkt.

c Wat kun je met het woord van b doen?

.

• de insectenbeet
• de klimplant
• de liaan

woord op dat je deze les hebt
geleerd.

• het ongedierte
• ontsmetten
• het paradijs
• de survivalgids

b Schrijf de letters op die voor de goede zinnen staan.
Welk woord kun je ermee maken?

• inheems

.

s Een bloedzuiger kun je het beste van je huid
aftrekken.

• eetbaar

b Leg uit wat het woord van
opdracht a is. Doe het zoals bij
1a.

• transpireren
• vermijden
• voorkomen
• wemelen
• de wildernis
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