Gemixte letters
Hieronder staan woorden die je hebt geleerd bij Nieuwsbegrip. Maar er is iets raars mee gebeurd,
de letters staan door elkaar! Zet de letters in de goede volgorde zodat het woord weer klopt.
Schrijf het lidwoord ( de of het ) er ook bij. Bijvoorbeeld: pa-lym-ra-pisch --> paralympisch

Woorden van niveau A

Woorden van niveau B
te-ca-rie-go

leet-at
ning-aan-doe
gram-pro-ma

le-vi-sueper-be-king

vin-plaats-den

(twee woorden)

capt-ge di-han

waar-ge-dig-lijk

den-strij

raan-te-ve

druk -na

te-ver-woor–gen–
dig–en

Ik een vraag, jij een antwoord
Bedenk bij de woorden die hieronder staan

Voorbeeld:

een vraag en schrijf die op. Daarna lezen twee

de Paralympische

(of meer) anderen de vraag en schrijven ze
het antwoord op. Lees wat ieder antwoordt en

Spelen:
• Wat zijn de

vergelijk de antwoorden.

Paralympische

(De woorden met een * zijn van niveau B.)

Spelen?

g e h a n d ic a

pt

de at le et
* b e h a a ld

* de aan doe ning
s tr ij d e n
g
le b e p e r k in
* d e v is u e

• Hoeveel
sporters doen
er mee aan de
Paralympische
Spelen?

TI PS :
nn ee r,
wo ord: wa t, wi e, wa
wn
ee
et
m
g
aa
vr
• Be gi n je
l.
wa arom , ho e, ho ev ee
et we te n, ku n
oo rd op ee n vr aa g ni
• Al s ju lli e he t an tw
nd en .
sc hi en op in te rn et vi
je he t an tw oo rd m is
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Paralympische Spelen
Gouden medailles
Hieronder zie je vijf Nederlandse sporters die een gouden

Lisa Kruge

r

Z

medaille hebben gewonnen op de Paralympische Spelen.
Weet jij hoe de sport heet die

Bij deze sport moet je zo
snel mogelij k zwemm en.

ze doen? Schrijf het erbij. De
eerste letter is gegeven.

Tristan Bangma

(en piloot Teun Mulder)

B
Bij deze sport moet je zo
snel mogelij k over een
baan fietsen.

Kenny van Weeghel

A

Jetze Plat

T
Bij deze sport moet je zo snel
mogelij k eerst zwemm en, dan
fietsen en daarna hardlop en.

Bij deze sport moet je op een baan zo snel
mogelij k (een rondje van) 400 meter aflegge n.

• Zie jij wat er is veranderd
aan de sporten zodat de

Fietsen met een
3D-prothese

gehandicapte sporters

Kelly van Zon

T

De Duitse wielrenster Denise

etje hee n
Met deze spo rt moe t je een ball
tafe l. Je
op
net
een
over
n
en wee r slaa
op de
krijg t pun ten als je het balletje
en je
t
slaa
r
nde
nsta
tege
helf t van je
tege nsta nde r niet teru gsla at.

Schindler mist een onderbeen.
Ze heeft een prothese. Dat is
een soort namaakbeen. Maar
Denise heeft geen gewone
prothese, want deze komt

• Ken jij nog een sport die
gespeeld wordt op de
Paralympische Spelen?
Leg uit hoe deze sport
werkt.

Geef een compliment

uit een 3D-printer! Ze is er
heel blij mee. Niet alleen

De Nederlandse sporters doen het heel goed op de

omdat hij goed past, maar

Paralympische Spelen. Ze verdienen een compliment.

ook omdat een 3D-prothese

Ken jij iemand die iets heel goed heeft gedaan en een

goedkoper is dan een

compliment verdient? En waarom? Bedenk een paar

normale prothese.

complimenten.

mensen met een handicap
een goede prothese kunnen

Antwoorden “Gemixte letters”: Niveau A de atleet; het programma,
plaatsvinden, gehandicapt, strijden, de nadruk.
Niveau B: de categorie, de aandoening, de visuele beperking,
gelijkwaardig, de veteraan, vertegenwoordigen
Antwoorden “Gouden medailles”: Lisa-Zwemmen, Kelly-Tafeltennis,
Kenny-Atletiek, Tristan-Baanwielrennen, Jetze-Triatlon

Ze hoopt dat straks alle

kopen.

eraan mee kunnen doen?
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