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De verloren woorden van Donald Duck

Wat ga je doen?

• Je kijkt naar verloren woorden uit de Donald Duck.

• Je bedenkt wat de betekenis zou kunnen zijn.

• Je kiest met jouw groepje drie woorden die jij weer in het woordenboek zou willen hebben.

Wat heb je nodig?

• Woordenboek

• Pen

1. Speel het woordenboekspel!

Wat denk jij dat de betekenis van het woord is?

Kruis aan.

Schobbejak

  Een vieze jas.
  Iemand die stoute of slechte dingen doet.
  Een kano waarmee je op zee kunt varen.

Kloffie

  Koffie met melk.
  Een ander woord voor kleding.
  Een zakdoek.

Lariekoek

  Een ander woord voor gevulde koek.
  Grote onzin.
  De waarheid.

Schorriemorrie

  Een ander woord voor vuilnisbelt.
  Een plek waar honden uitgelaten kunnen worden.
  Een groepje mensen dat zich slecht gedraagt.



bosschage – Een aantal bomen of struiken bij elkaar.

verfomfaaien – Verkreukelen.

secuur – Heel netjes.

apostrof – Een hoge komma.

griffel – Pen van zacht steen die vroeger werd gebruikt.
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Stoethaspel

  Onhandig persoon.
  Borstel om de keuken schoon te maken.
  De hendel om een boot mee te besturen.

Hoeveel woorden had jij goed? 

                    woorden

2. Zoek op! 
Ook deze vijf woorden verzamelde Donald 

Duck in het Ducktee.

Kijk in het woordenboekje wat ze betekenen!

Kun jij vijf zinnen bedenken waarin je deze 

woorden kunt gebruiken?

3. Maak jullie top-3

Hiernaast zie je nog meer woorden uit 

het Ducktee.

Welke drie woorden mogen volgens jullie 

genomineerd worden voor ‘woord van het 

jaar’?

Kies er drie uit opdracht 1, 2 en 3.

 toplijst
 Deze woorden mogen niet verdwijnen!

 1   

 2   

 3   

kieperen – Iets ergens op gooien.

sinecure – Een heel makkelijk baantje.

miezerig – Heel klein en mager.

bakkeleien – Ruzie maken.

snipperdag – Een vrije dag midden in de week.


