Werkboekje thema
kleding

Naam:_____________________

Opdracht 1: Verbind het woord, met het juiste plaatje
en de juiste betekenis
Woorden les 1

Het colbert
Elegant
De japon
Het kostuum
De onderjurk

Een pak voor mannen. Het
jasje en de broek horen bij
elkaar
Oud en kapot door het vele
dragen
Kleding waaraan je kunt
zien welk beroep iemand
heeft
Een kort jasje voor binnen

Een deftig woord voor jurk

De pantalon

Een deftig woord voor
lange broek

passen

Een jurk die je onder een
gewone jurk draagt

tweedehands

Sierlijk en een beetje deftig

Het uniform

Spullen die eerst van een
ander zijn geweest

versleten

Kleding aantrekken om te
kijken of ze goed zitten

Opdracht 2: Welk woord hoort bij het plaatje?
Woorden les 1

o de pantalon
o het uniform
o de onderjurk

o versleten
o de japon
o het uniform

o het kostuum
o elegant
o versleten

o Het colbert
o De pantalon
o De japon

o de japon
o tweedehands
o het colbert
o versleten
o het kostuum
o de onderjurk

Opdracht 3: Kies het juiste antwoord
Woorden les 1

1. Wat is een pantalon?
o Een deftig woord voor jurk
o Een deftig woord voor schoenen
o Een deftig woord voor een lange broek

2. Welk beroep heeft geen uniform?
o De politie
o Een brandweer
o Een juf of meester

3. Welk woord hoort er niet bij?
o Het kostuum
o De pantalon
o Het colbert
o Versleten

4. Wat is een colbert?
o Een lange broek
o Een jurk
o Een kort jasje voor binnen

5. Wat is niet tweedehands?
o Een broek die eerst van je broer of zus was
o Een broek die je in een tweedehandswinkel koopt
o Een broek die je nieuw koopt bij de H&M

Opdracht 4: Tekenen
Woorden les 1

Teken een mooie japon

Teken een uniform

Teken een pantalon

Opdracht 5: Woordzoeker
Woorden les 1

Opdracht 6: Verbind het woord, met het juiste plaatje
en de juiste betekenis
Woorden les 5

De button

De naam van de fabriek
waar de kleding gemaakt is

ijdel

Met mooie kleding lijk je
belangrijker

Kleren maken de
man
Het merk

Vertrouwen hebben in
jezelf.

De mode
Onzeker
De outfit
Pronken

Een rond speldje voor op je
kleding met een tekst of
een plaatje erop
Een lap waarvan kleding
gemaakt wordt.
Jezelf graag bekijken in de
spiegel. Je wil er zo mooi
mogelijk uitzien
Iets aan iedereen laten
zien. Je vindt het mooi en je
bent er trots op!
Alles wat je aan hebt

Stof

Geen vertrouwen hebben
in jezelf

zelfverzekerd

Iets wat veel mensen
tegelijk mooi vinden.

Opdracht 7: Welk woord hoort bij het plaatje?
Woorden les 5

o de outfit
o ijdel
o het merk

o De button
o onzeker
o de outfit

o pronken
o het merk
o de button

o Ijdel
o het merk
o de stof

o De outfit
o De mode
o De stof

o zelfverzekerd
o pronken
o onzeker

Opdracht 8: Kies het juiste antwoord
Woorden les 5

1. Welk woord hoort er niet bij?
o ijdel
o zelfverzekerd
o pronken
o de stof

2. Wat betekent onzeker?
o Vertrouwen hebben in jezelf
o Jezelf graag bekijken in de spiegel
o Geen vertrouwen hebben in jezelf

3. Wat betekent de outfit?
o Een lap waarvan kleding gemaakt wordt.
o Alles wat je aan hebt.
o Jezelf graag bekijken in de spiegel

4. Wat betekent de button?
o Een lap waarvan kleding gemaakt wordt
o De naam van de fabriek waar de kleding gemaakt is.
o Een rond speldje voor op je kleding met een tekst of
plaatje erop.

5. Wat betekent de uitdrukking: ‘kleren maken de man’?
o Alleen mannen maken kleding
o Met mooie kleding lijk je belangrijker
o Mannen hebben mooie kleren in hun kast

Opdracht 9: Tekenen
Woorden les 5

Teken een button

Teken een outfit voor een feestje

Teken een jurk met een mooie stof

Opdracht 10: Woordzoeker
Woorden les 5

Opdracht 11: kruiswoordpuzzel
Woorden les 1&5

Opdracht 12: vragen
Woorden les 1&5

1. Vind jij jezelf ijdel? Waarom wel of waarom niet?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Ben jij weleens onzeker? Wanneer? Waarom?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Wat is jouw lievelingsoutfit? Waarom?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

