Snappet

Doelwoorden Taal

Groep 4

Blok 1

De woning
De zolder
De kelder

= een ander woord voor een huis
= de bovenste verdieping van een huis
= een donkere, koele ruimte onder de vloer van een huis

Het terras
Het balkon
De ruit
De regenpijp
Het tuinhek
De lantaarn
De garage
De schutting
De fontein

= een plek met een tafel en stoelen waar je kunt zitten
= een open ruimte die vastzit aan de buitenkant van een huis
= een ander woord voor het glas in een raam
= een buis waar water door naar beneden loopt
= een hek dat om tuin staat. Het is meestal gemaakt van hout
= een hoge lamp die langs de weg staat
= een plek waar je de auto in kunt zetten zodat, deze droog en veilig staat
= een dicht hek dat tussen twee tuinen staat
= een plek waar water voor de sier omhoog spuit

Het wasgoed
= dingen van stof die gewassen moeten worden. Bijvoorbeeld vuile kleding
De wasmachine
= een apparaat dat het wasgoed schoonmaakt
Het wasvoorschrift = hierin staat hoe je het kledingstuk moet wassen
De meubels
Het apparaat

= spullen die je in huis kunt zetten, zoals een tafel
= iets dat op stroom werkt en dat ervoor zorgt dat je iets gemakkelijker kunt
doen

De wastafel
Afwassen
Het aanrecht
De vaatwasser

= een bak aan de muur in de badkamer met een kraan
= de vieze keukenspullen schoonmaken met water en sop
= een werkblad in de keuken met kastjes en een kraan
= een apparaat dat de afwas schoonmaakt

De vloerbedekking = het materiaal dat op de vloer ligt
De voordeur
De achterdeur
Aanbellen

= de deur aan de voorkant van het huis
= de deur aan de achterkant van het huis
= op de bel drukken

Bellen

= met iemand praten door een telefoon

Stampen

= met je voeten op de grond slaan

Kopen

= iets meenemen waar je geld voor betaald hebt

