LES 1 WOORDENSCHAT

DICHTER IN DE NACHT
WAT GA JE DOEN?
Je zoekt de betekenis van
woorden die over de nacht gaan.

WAT LEER JE ERVAN?
Je leert de betekenis van woorden.

ZO ZIT HET!

OPDRACHT 1

25
Wat is een nachtbraker?
iemand die ’s nachts inbreekt
iemand die ’s nachts ziek is
iemand die tot laat in de nacht
wakker blijft
25
OPDRACHT 2
a Vul het goede woord in.

Hoe vind je de betekenis van een woord?
• Je leest erover. Je kunt verder lezen.
De betekenis staat in de volgende zin.
Je kunt ook teruglezen.
De betekenis staat in de vorige zin.
• Je kijkt naar een plaatje.
• Je vraagt het aan iemand die het weet.

Kies uit: klaarwakker – nachtbraker –
schemerdonker – slapeloosheid.

’s Nachts is de dichter

.

PROBEER HET
a Dit woord komt in het ﬁlmpje voor: aardedonker.

Hij heeft last van

.

Hoe donker zal dat zijn?
een beetje donker
erg donker
bijna licht

b Hoe heb je de betekenis gevonden?
Ik las erover.
Ik keek naar een plaatje.
Ik heb het aan iemand gevraagd.
Ik kende het woord al.

De dichter van de nacht wordt ook wel
genoemd.

De katten trekken er in het
op uit.

b Vul het goede woord in.
Een groep mensen die ’s nachts werkt, is de
.
Iemand die ’s nachts gebouwen bewaakt, is een
.
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OPDRACHT 3

KIJK TERUG

Schrijf de woorden in de goede rij.
Kies uit: dutten – de slapeloosheid – de nachtwaker –
dommelen – de nachtbraker – doezelen.

Kijk naar de woorden van de week.
Hoe heb je de betekenis gevonden? Vul bij elke manier
twee woorden in.

slaap

• door erover te lezen

wakker

• door te kijken naar een plaatje
OPDRACHT 4
Hoe donker is het er? Trek een lijn.
onder de grond

•

WOORDEN VAN DE WEEK
• aardedonker

in de bioscoop

•

• aardedonker

• doezelen
• dommelen

midden in de nacht •

• dutten
• klaarwakker

in een grot
aan het begin van
de nacht
in een kamer met
alleen kaarslicht

•

• de nachtbraker
• de nachtploeg

•

• schemerdonker

• de nachtwaker
• schemerdonker

•

• de slapeloosheid
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