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Bedenk zelf bij elk woord een ander woord dat ermee te maken heeft

Vergrotende en overtreffende trap
Ken je de vergrotende en overtreffende trap?
Bij het woord snel is sneller de vergrotende

langzaam

kort

rustig

trap en snelst de overtreffende trap. Over
Max Verstappen wordt veel gesproken in de
overtreffende trap: Max is de jongste, Max is het

fit
mooi

snelst.

lang

Bedenk nu zelf de vergrotende en overtreffende
trap bij de woorden hiernaast:
Denk goed na bij de gekleurde woorden
hieronder:

weinig

goed

duur

veel

spanne

nd

Welke overtreffende trap past bij jou? Bijvoorbeeld: grappigste, handigste,
oudste, jongste? Bedenk het zelf of vraag het aan iemand anders.

Boekentips
Formule 1-auto’s rijden supersnel.
In het boek In volle vaart van
Cruschiform lees je van alles over
snelle dingen. Wat is sneller? Een
haas of een hogesnelheidstrein? Hoe
snel rijdt een formule 1-wagen? En
hoe snel valt een vallende ster?

Of lees het boek Wielsporten van
Michael Hurley . In dit boek maak je
kennis met sporters die voertuigen
met wielen gebruiken, zoals bij BMX,
formule 1 en karting.
film pje s.
nog mee r boe ken tips en leuk e
Op ww w.j eug dbi eb. nl vind je
Vee l kijk plez ier!

www.nieuwsbegrip.nl

placemat week 49, 2021

Verstappen of Hamilton?
Discussievragen

t

Veel mensen zijn verslingerd aan formule 1. Ze zijn er
dol op. Andere mensen vinden het helemaal niet leuk

Veel mensen zijn fan van Max Verstappen.

en hebben een hekel aan de formule 1. Welke woorden

Jij ook? Vertel er ook bij waarom. Of ben jij

hebben ermee te maken?

fan van iemand anders? Vertel er iets over.
Schrijf de woorden aan de goede kant van de kast.
Max kreeg vroeger vaak vrij van

Kies uit:

school, zodat hij mee kon doen met

graag doen,

kartwedstrijden. Wat vind jij daarvan?

niet graag doen,

verslingerd
zijn aan

een hekel
hebben aan

zin in hebben,
Racen is een dure sport. Het kost heel veel
de vloed
geld om coureur te worden. Niet iedereen
kan een raceauto en de juiste kleding
Wat vind je daarvan? Moeten

kinderen met racetalent daar geld voor
krijgen van een sponsor?

geen zin in hebben,
tegen opzien,
naar uitkijken.
Bedenk ook zelf nog
woorden die erbij
passen.
Bespreek daarna:

hoog water

waar ben jij
Max is een beroemdheid geworden.

verslingerd aan? En

Lijkt het jou leuk om beroemd

waar heb jij een hekel

te zijn? Wat zijn de voordelen en

aan? Leg ook aan de

smal strand

zandplaten
nadelen
onder water

ander uit waarom.

van beroemd zijn?

Vlaggenweetjes
In de formule 1 wordt er veel gebruik gemaakt

Blauwe vlag: Een coureur heeft

van vlaggen om iets aan de coureurs duidelijk

een ronde achterstand, en moet
de snellere wagen(s) erlangs

te maken. Hieronder staat de betekenis van een

laten gaan.

paar vlaggen. Kun jij ze onthouden?
Geblokte vlag:
Finish, einde van de race.

Gele vlag: Er is gevaar; de
coureurs moeten langzamer rijden
en mogen elkaar niet inhalen.

Rode vlag: De training of

Groene vlag: Einde van het

wedstrijd wordt meteen gestopt.

gevaar; het circuit mag weer

Het circuit is gesloten voor

gebruikt worden, coureurs mogen

race of training.

elkaar weer inhalen.
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Woordkast

Wat vind jij? Bespreek het met elkaar.

mt water aanschaffen.
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Als leren je lief is

