
Woordenschatkist 

bovenbouw 

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97 

Week 4:   25 -  29 januari 

 

Er zijn héél véél woorden. Je kunt ze verzamelen omdat ze je helpen bij het lezen en praten, maar 

ook gewoon omdat je ze mooi, grappig, gek vindt. Woordenschat zou je kunnen zien als een kist ge-

vuld met woorden als ware het gouden munten, edelstenen en kostbare stoffen. In deze les ga je op 

zoek naar woorden voor in jouw woordenschatkist. 

 

Wat heb je nodig: Glimmend materiaal zoals aluminium, snoeppapiertjes, de binnenste verpakking 

van chocola of koffie, 2 x A4-papier, schaar, lijm, schetspotlood, pen. Eventueel: gekleurd papier, 

krijt (wasco, oliepastel), kleurpotloden, vitstift. 

 

 

       Ga voor de opdracht naar de volgende pagina 

 



 

Wat ga je doen: 

1. Ga in huis op zoek naar dingen waarvan je de naam gek, onbegrijpelijk, bijzonder, grappig, 

mooi, enzovoort vindt en schrijf die op. Dat mag in het Nederlands, maar ook in een andere 

taal. Bijvoorbeeld de taal die je thuis met je ouders spreekt. 

2. Teken op een ander A4-papier een schatkist. Maak ‘m mooi door ‘m in te kleuren, te beplak-

ken met glimmend en gekleurd papier. 

3. Kies uit je verzameling woorden één die je in de schatkist wil doen. 

4. Schrijf het woord in grote letters bij de schatkist en versier het alsof het een schat is. 

5. Schrijf op waarom je dit woord koos. Prijs jouw woord aan alsof je op de markt staat en het 

aan ons wil verkopen: 

 - Gebruik je zintuigen. Beschrijf hoe het eruit ziet, ruikt, voelt, proeft, klinkt; 

 - Gebruik bijvoeglijke naamwoorden: wit poeder, frisse geur; 

 - Zoek naar het beste woord om iets te omschrijven en gebruik daarvoor synoniemen.  

  Een synoniem is een ander woord met ongeveer dezelfde betekenis zoals: fris = schoon 

  = zuiver = helder. Synoniemen vind je op https://synoniemen.net  

 

 Bijvoorbeeld: Ik koos waspoeder omdat het zo’n schoon woord is. Het wordt altijd geschreven 

 met van die grote heldere blije letters die roepen: IK BEN DE BESTE!!!. Het is ook een gek 

 woord want poeder is eigenlijk geen fris woord, maar een beetje stoffig waar je van gaat nie-

 zen. Je weet wel van je gezicht poederen. 

 

 Klaar? Deel je werk met je juf/meester en klasgenoten. Maak een foto of laat het zien tijdens 

een online les. Of als je weer naar school mag, neem het dan mee. 

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97 

https://synoniemen.net

