Kern 9, dag 5

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprograﬁsche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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ik leer:
th- in theepot • wr- in wrak
theepot

wrak

Hoe laat ben je straks weer thuis?

Wrijf niet met de theedoek over de grond!

thuis
thee
theeglas
theedoek
theekan

wreed
wraak
wrijf
wrijven
wreven

rat
wrat
wrak
wrakstuk
stuk
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hou
leuk
dus
uil
Job

drinkt
hoofd
Fleur
vondst
stroop

buiging
treinwagon
zwanen
spiegeltje
ontdekking

Later wil Job iets nieuws ontdekken.
Een nieuwe ontdekking, een vondst.
Wat zou zijn ontdekking zijn?
Een robot die zijn speelgoed opruimt.
wauw, wat een vondst!

leiding
doelen
sierlijk
krentenbol
schattig

tellen
Paul
verhalen
eenzaam
kussentje

begrijpen
wafel
tachtig
snoeien
stuurknuppel

Wie heeft de leiding?
Wie heeft de leiding in het vliegtuig?
Paul is de baas want hij bestuurt het vliegtuig.
Paul bestuurt het vliegtuig met een stuurknuppel.
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Proefjes met een ballon
Met een ballon kun je leuke proefjes doen.
Je kent er misschien al een paar.
Dit is nog een proef:
Neem een leeg blikje waar frisdrank in zat.
Leg dat op een tafeltje.
Ga met de ballon langs je trui.
Of door je haar.
Houd de ballon dan dicht bij het blikje.
En ... wat zie je?
Het blikje gaat rollen!
De ballon trekt het blikje aan.
Nog een stoere proef:
Blaas een ballon op.
Zoek een laag plafond (of klim op een stoel).
Houd de ballon tegen het plafond.
Je zult zien: de ballon valt.
Ga nu met de ballon door je haar.
Houd de ballon opnieuw tegen het plafond.
En wat zie je?
De ballon blijft plakken!
Echt waar.
Vraag of je de laatste proef op school mag doen.
Vul dit dan in:
Ja, de ballon bleef plakken.
Nee, de ballon viel.
Ik kon het niet doen op school.
geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Hoe loopt dat af?
Als je in een ballon prikt,

komt er lucht in.

Als je water in een gootje giet,

knalt hij kapot.

Als je water heet maakt,

gaat het koken.

Als je een band oppompt,

gaat het stromen.

Als er gas in een ballon zit,

wordt hij groter.

Als je lucht in een ballon blaast,

stijgt hij op.

Kies het juiste woord.
Leila krijgt / krijt / kruipt een ballon.
Want zij is jagen / jarig / jager.
Op de ballon stad / staal / staat een zeven.
Want Leila wordt zever / zeker / zeven jaar.
In de ballon zit heel licht gas.
Dat gas is lichter dan de lacht / lucht / zucht.
Wie / Die / Zie ballon wil dus omhoog.
Leila pakt een touwtje.
Dat maakt ze vast / vorst / vals aan de ballon.
En aan haar pols.
Maar wat denk / ding / dank je?
Het touwtje schuit / scheut / schiet los.
De ballon gaat hoog de lucht in.
Maar Leila haalt / huilt / huid niet.
Want ze is al / af / la zeven jaar.
geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Zie jij wat er gebeurt?

Het brandt.

Het spettert.

Het stoomt.

Het druppelt.

Het knalt.

Het stroomt.

Het sist.

Het vonkt.

Wat weet je hiervan?

ja

nee

weet ik niet

Een magneet trekt ijzer aan.
Water is nat.
Stoom is koud.
Stroom is heet.
Glas is breekbaar.
Een ballon kan knallen.
Papier is breekbaar.
geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Jort duikt met een duikbril.

Mijn oor doet pijn.

Heeft Len een sproet op zijn neus?

Ik drink het glas leeg.

Een klomp is een schoen van hout.

De boer oogst het graan.
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