T5 Rem 32: de betekenis van de
samenstelling
Samenstellingen
woord + woord = nieuw woord
Voorbeelden:
bloem + pot = bloempot
tuin
+ huis = tuinhuis
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deur + bel
= deurbel
zee + hond = zeehond

Samenstellingen vinden
■■ Lees de woorden.
■■ Kleur de samenstellingen.
■■ Teken een boogje onder de aparte woorden van de samenstellingen.
soepkom

volksdans

waterspuwer

brandstapel

vandaag
muziekles

kapitein
schoonheid
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dansfeest

buurtfeest

klokkenluider
draaierig

tuinhuis
deurbel

Twee woorden in de samenstelling
■■ Lees de samenstellingen.
■■ Teken een boogje onder de aparte woorden van de samenstelling.
■■ Verbind de samenstelling met de juiste betekenis.
de straatmuzikant

een muzikant die met de stenen van de straat muziek maakt
een muzikant die op straat muziek maakt

de marktwagen

een wagen waarmee iemand op de markt staat om dingen
te verkopen
een wagen die iemand op de markt wil verkopen

een draaimolen

een draaiende molen op de kermis voor kinderen
een molen die gekke kunstjes doet

een kerktoren

een toren die op het postkantoor staat
een toren die op het kerkgebouw staat

een volksdans

een dans op blote voeten
een eenvoudige groepsdans
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Zoek de betekenis
■■ Verbind de samenstelling met de juiste betekenis.
pijlsnel

iemand die heel snel is
iets dat lijkt op een pijl
iemand die heel traag is

het stationsplein

het plein waar de markt staat
de autoweg langs het station
een plein in de buurt van het station

de juwelierswinkel

een winkel waar iemand juwelen verkoopt
een winkel waar iemand bloemen verkoopt
een winkel waar je het best geen juwelen kunt kopen

de papierwinkel

een winkel waar iemand papier verkoopt
een plaats waar schrijvers samen zitten
een winkel die uit papier is gemaakt

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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