
30 seconds
Gouden 
weken



Bedankt voor het aanschaffen
van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen
* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is
* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social media zetten

onze 
bronnen



30 seconds
Oefenen met woordenschat 

t.b.v. Gouden weken

Voorbereiden

Print de bladzijden 5-16 dubbelzijdig uit.

Knip per bladzijde de vier kaartjes los.

Hoe spelen?

Verdeel de groep in 2 groepen.

Team 1 start, iemand van het team legt de woorden uit,

de rest van het team moet raden welke woorden uitgelegd worden.

Tijdslimiet instellen is handig, bv. 1 minuut.

Dan is team 2 aan de beurt.

Welk team kan het meeste aantal woorden raden?

Geschikt voor?

Groep 6 - 8

Spelen met een hele groep of een groepje kinderen



30 seconds
Woorden voor het oefenen met woordenschat t.b.v. Gouden weken

accommodatie helling rondleiding wandelkaart bestemming

caravan rondtocht hoogseizoen dagtocht piste

tol wandeltocht excursie reisgids tolweg

reisboek toerisme aanhanger veerboot afslaan

vakantieland bereikbaarheid wegenwacht arriveren bezichtigen

instructeur tankstation neerdalen overnachten jerrycan

transport optrekken takelen accu incheckbalie

pier uitvaren cockpit landingsbaan stewardess

zich bevinden coupé luchtdruk verkeerstoren op pad gaan

dienstregeling luchthaven vertrekhal

aansteller eenzaamheid hoogtevrees schande behoefte

eis invloed vijandigheid beleving gave

kick voorzichtig discipline hebzucht mimiek

vreugde zekerheid toekomst aanspreken glunderen

bedrog vermoeden aanvaarden eisen begrip

aandurven keuren conclusie oordeel aansporing

Inschatten bijdrage aanstaren negeren achterdochtig

vlijtig afdruipen ondervinden alert uitbundig

beïnvloeden smeken humeur wantrouwen betrekken

concentreren tegendraads veeleisend



accommodatie
helling

rondleiding
wandelkaart

bestemming
caravan
rondtocht
hoogseizoen

dagtocht
piste
tol

wandeltocht

excursie
reisgids
tolweg
reisboek





toerisme
aanhanger
veerboot
afslaan

vakantieland
bereikbaarheid
wegenwacht
arriveren

bezichtigen
instructeur
tankstation
neerdalen

overnachten
jerrycan
transport
optrekken





takelen
accu

incheckbalie
pier

uitvaren
cockpit

landingsbaan
stewardess

zich bevinden
coupé

luchtdruk
verkeerstoren

op pad gaan
dienstregeling
luchthaven
vertrekhal





aansteller
eenzaamheid
hoogtevrees
schande

behoefte
eis

invloed
vijandigheid

beleving
gave
kick

voorzichtig

discipline
hebzucht
mimiek
vreugde





zekerheid
toekomst
aanspreken
glunderen

bedrog
vermoeden
aanvaarden
eisen

begrip
aandurven
keuren
conclusie

oordeel
aansporing
inschatten
bijdrage





aanstaren
negeren

achterdochtig
vlijtig

afdruipen
ondervinden
alert

uitbundig

beïnvloeden
smeken
humeur

wantrouwen

betrekken
concentreren
tegendraads
veeleisend




