Snappet

Doelwoorden Taal

Groep 4

Blok 8

De levensfase
De bejaarde
De volwassene
De jongere
De kleuter
De peuter
De baby

= een deel van je leven
= iemand van 65 jaar of ouder
= iemand die 21 jaar of ouder is
= iemand die tussen de 15 en 20 jaar oud is
= een kind tussen de vier en zes jaar oud
= een kind tussen de twee en vier jaar oud
= een kind tussen de nul en twee jaar oud

De ouderdom
Stokoud
De grootouders

= de tijd dat iemand oud is. Mensen gaan zich dan minder goed voelen
= een ander woord voor heel erg oud
= een ander woord voor opa en oma. Het zijn de ouders van jouw ouders

Vroeger
Later
Het nu
Het verleden
De toekomst

= alles wat al gebeurd is
= een ander woord voor straks
= alles wat op dit moment gebeurt
= vroeger
= alles wat nog gaat gebeuren

Nogmaals
Als eerst
Daarna
Eerder
Als laatst
Eerstvolgende

= nog een keer
= het begin van iets
= na het andere
= een ander woord voor vroeger
= het einde van iets
= iets dat als eerst komt

Treuzelen
De hoogste tijd
Zich haasten

= iets langzaam doen wat ook sneller kan
= het is belangrijk om het nu te doen
= iets heel snel doen, omdat er weinig tijd is

De agenda
De kalender
De afspraak
De wintertijd
De zomertijd

= een boekje waarin je schrijft op welke dag je iets moet doen, bijvoorbeeld
huiswerk
= een lijst met de maanden, weken en dagen van het jaar
= dat wat je aan elkaar belooft te gaan doen
= in de herfst gaat de wintertijd in, de klok gaat dan een uur achteruit
= in de lente gaat de zomertijd in, de klok gaat dan een uur vooruit

Doorvertellen
Het beroep

= iets verder vertellen aan iemand anders
= het werk dat iemand doet

Junior

= de jongere. Als een zoon dezelfde naam heeft als zijn vader, schrijven we
junior achter de naam van de zoon. Op die manier weet je wie er wordt
bedoeld
= de oudere. Als een zoon dezelfde naam heeft als zijn vader, schrijven we
senior achter de naam van de vader. Op die manier weet je wie er wordt
bedoeld

Senior

De belofte

= iets wat je belooft. Dit ga je echt doen

De ervaring

= als je iets hebt meegemaakt

Het standbeeld

= een beeld van een belangrijk of bijzonder persoon

