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Wat ga je doen?
• Je kijkt naar verloren woorden.
•  Je bedenkt wat de betekenis zou kunnen 

zijn.
•  Je kiest met jouw groepje drie woorden 

die jij weer in het woordenboek zou willen 
hebben.

Dit heb je nodig:
• Woordenboek
• Pen

1.  Speel het woordenboekspel!
 Wat denk jij dat de betekenis van het woord 
is? Kruis aan.

Spijkertjeswee

  Verdriet omdat je geen spijkers meer 
hebt.

	 	Ellende	die	je	op	de	fiets	hebt	als	er	
spijkers op de weg liggen.

  Een weduwe van een timmerman.

IJlebenen

  Zo ziek zijn dat je niet meer kunt lopen.
  Haastig lopen.
  Witte benen in de lente die nog niet bruin 

zijn door de zon.

Pekelveld

  Weg die met zout is bestrooid.
  Ander woord voor de zee.
  Grond waar zout uit wordt gehaald.

Pantoffelregiment

  Plek waar je je alle pantoffels kunt zetten.
  Leger waar de mannen niet goed genoeg 

vechten.
  Gezin waar de vrouw de baas is.

Poëtesse

  Vrouwelijke dichter.
  Mand van de poes.
  Adellijke dame.

Hoeveel woorden had jij goed?

                    woorden

Tip
Als je een woord niet kent, kun je bekijken 
of je de betekenis kent van delen van het 
woord. Als je weet wat het woord pekel 
betekent, is het ook makkelijker te bedenken 
wat een pekelveld zou kunnen zijn.

2.  Zoek op! 
Ook deze vijf woorden zijn uit het nieuwe 
woordenboek verdwenen.
 Kijk in het woordenboekje hieronder wat ze 
betekenen! Kunnen jullie vijf zinnen bedenken 
waarin jullie deze woorden kunnen gebruiken?

               

               

               

               

               

gladbek - Jongeman die nog geen baard 
heeft.
kromtong - Iemand die gebrekkig praat.
labberlottig - Lamlendig. Nergens zin in 
hebben.
treurgeestig - Verdrietig.
zuurmuil - Onvriendelijk, nors mens.

Verloren woorden

Taal actief 3 
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3.  Maak jullie top-3 
Hiernaast zie je nog meer woorden uit het 
Verdwijnwoordenboek.
 Welke woorden vinden jullie dat niet mogen 
verdwijnen?

Kies er drie uit opdracht 1, 2 en 3.

 toplijst
 Deze woorden mogen niet verdwijnen!

 1   

 2   

 3   

achterkousigheid - als iemand oneerlijk 
is en iets achter houdt.
aterling - Akelig mens, etter, onmens
avondkout - Leuk gesprek in de avond.
besjoechelen - belazeren.
echtkoets - het huwelijksbed.
geitenfuif - een feest van 
meisjesstudenten.
geldgier - een gierig mens dat geen geld 
kan uitgeven.
hemelvlam - De zon.
huisduif - Iemand die altijd thuiszit.
jegenswoordig - tegenwoordig.
kantoorheer - iemand die op kantoor 
werkt.
kinderbewaarplaats - kleuterschool. 
lettervrucht - Iets wat geschreven is. 
Mahomedaan - moslim. 
saffiaantje -saffie:	sigaret.
schendekeuken - iemand die heel mager 
en bleek is, terwijl hij toch goed eet.
schrijfjeukte - Ontzettend veel in om te 
schrijven.
wervelziek - licht in het hoofd, duizelig.

Taal actief 3 


