
Woordenlijst anderstaligen per thema 

Dieren 

Dieren dichtbij deel 1 
Eekhoorn,  egel,  everzwijn, haas, hert 

Dieren dichtbij deel 2 
Konijn, ree, schildpad, slang, vleermuis 

Dieren dichtbij deel 3 
Insect, muis, rat, slak, spin 

Dieren dichtbij deel 4 
Spinnenweb, sprinkhaan, vlieg, vlinder, wesp 

Dieren ver weg deel 1 
Aap, giraf, gorilla, leeuw, luipaard 

Dieren ver weg deel 2 
Neushoorn, olifant, papegaai, tijger, zebra 

Dieren ver weg deel 3 
Beer, buffel, dinosaurus, dromedaris, kameel 

Dieren ver weg deel 4 
Kangoeroe, koala, panda, schorpioen, wolf 

Huisdieren deel 1 
Big, ezel, geit, hond, kat, koe 

Huisdieren deel 2 
Kuiken, lam, paard, schaap, stier, varken 

Vogels deel 1 
Duif, eend, ekster, gans, haan 

Vogels deel 2 
Kip, kraai, kuiken, leeuwerik, mus 

Vogels deel 3 
Havik, kalkoen, kievit, mees, meeuw 

Vogels deel 4 
Papegaai, pauw, struisvogel, uil, zwaan 



Waterdieren deel 1 
Dolfijn, forel, haai, krab, kreeft 

Waterdieren deel 2 
Orka, vis, walvis, zeeleeuw, zeester 

Waterdieren deel 3 
Goudvis, kikker, krokodil, kwal, nijlpaard 

Waterdieren deel 4 
Octopus, pad, paling, schelp, zeehond 

Keuken 

Materiaal deel 1 
Glas, deksel, kan, bord, fles 

Materiaal deel 2 
Kop, lepel, mes, pan, liter 

Materiaal deel 3 
Tafellaken, tafel, vork, pot 

Eten deel 1 
Boterham, cake,  brood, boter, ei 

Eten deel 2 
Vlees, soep, suiker, yoghurt, melk 

Eten deel 3 
Kroket, chocolade, koek, kaas, koelkast, friet 

Eten deel 4 
Mayonaise, worst, peper, zout, rijst, wijn 

Groenten en fruit 

Groenten deel 1 
Aardappel, asperges , boon, champignon, erwt, komkommer 

Groenten deel 2 
Kool, prei, sla, tomaat, ui, wortel 

Fruit deel 1 
Aardbei, appel, appelsien, banaan, citroen 



Fruit deel 2 
Druif, kers, kiwi, peer, perzik 

Sport/Spel/Muziek 

Sport deel 1 
Basketbal, boksen, handbal, judo, schaatsen, skiën 

Sport deel 2 
Tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen, zwemmen 

Spel deel 1 
Bal, blokken, boog, glijbaan, net 

Spel deel 2 
Pop, schommel, trampoline, vlieger, wip 

Muziek deel 1 
Blokfluit, doedelzak, drumstel, fluit, gitaar, harp 

Muziek deel 2 
Piano, saxofoon, triangel,  trommel, trompet, viool 

Gebouwen en het huis 

Gebouwen en het huis Deel 1 
Garage, restaurant, huis, hut, school, kerk 

Gebouwen en het huis Deel 2 
Boerderij, bibliotheek, café, bioscoop, apotheek 

Gebouwen en het huis Deel 3 
Luchthaven, fabriek, kasteel, circus, schouwburg 

Gebouwen en het huis Deel 4 
Winkel, stal, ziekenhuis, schuur, stadion 

In huis deel 1 
Bank, haard, canapé,deur, bed 

In huis deel 2 
Mat, kachel, kast, plafond, muur 

In huis deel 3 
Schoorsteen, stoel,  tapijt,  vloer 



Kamers deel 1 
Kelder, hal, eetkamer, garage, dak 

Kamers deel 2 
Toilet, slaapkamer, keuken,  tuin, salon 

Kamers deel 3 
Zwembad, veranda, zolder, wasplaats 

Badkamer deel 1 
Bad, badkamer, borstel,  gordijnen, handdoek 

Badkamer deel 2 
Spiegel, zeep,  wastafel, kam, toilet 

Emoties/tegengestelden/kleuren 

Emoties deel 1 
Bang, blij, boos, moe,  pijn,  plagen 

Emoties deel 2 
Schrik, troosten, verdrietig,  verlegen, verliefd, vervelen 

Tegengestelden deel 1 
Noorden, zuiden, onder, op,  oosten, westen 

Tegengestelden deel 2 
Beneden, boven, links, rechts,  in, uit 

Tegengestelden deel 3 
Leeg, vol, licht, zwaar 

Tegengestelden deel 4 
Dik, dun, dicht, open,  groot, klein 

Kleuren deel 1 
Bruin, geel, grijs, groen, lichtblauw 

Kleuren deel 2 
Lichtgroen, oranje, paars, rood, wit, zwart 

Personen 

Personen deel 1 
Agent, apotheker, dokter, juf, kapitein 



Personen deel 2 
Meester, politieagent, postbode, tandarts, verpleegster 

Personen deel 3 
Baby, gezin, jongen, kind, mama 

Personen deel 4 
Man, meisje, oma, opa, papa 

Personen deel 5 
Engel, fee, heks,  kabouter 

Personen deel 6 
Koning, koningin, prins, prinses 

Personen deel 7 
Dief, dwerg, goochelaar, indiaan 

Personen deel 8 
Kerstman, reus, sint, zwarte piet 

Personen deel 9 
Boer, brandweerman, chauffeur, clown, doelman, paus 

Personen deel 10 
Piloot, ruiter, scheidsrechter, schilder, skiër, timmerman 

Poetsen en gereedschap 

Poetsen deel 1 
Blik, borstel, doek, dweil  

Poetsen deel 2 
Emmer, schuim, water, waterleiding 

Gereedschap deel 1 
Bijl, boormachine, hamer, riek, schaar 

Gereedschap deel 2 
Schroevendraaier, stofzuiger, tang, touw, zaag 

De klas 

De klas deel 1 
Boek, gedeeld, is gelijk aan, leerling, maal, meetlat 



De klas deel 2 
Min, pen, plus, potlood, schrift, stift 

De klas deel 3 
Bank, boekentas, bord, brief, computer 

De klas deel 4 
Diskette, kaart, krijt, lei, papier 

Vormen deel 1 
Cilinder, cirkel, driehoek,  hoek, kubus 

Vormen deel 2 
Parallellogram, rechthoek, ruit, trapezium, vierkant 

Getallen van 0 t/m 5 
Nul, een, twee,  drie, vier,  vijf 

Getallen van 6 t/m 10 
Zes, zeven, acht, negen, tien 

Getallen van 11 t/m 16 
Elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien 

Andere getallen 
Zeventien, achttien, negentien, twintig, honderd, duizend 

Vervoer  

Vervoer deel 1 
Boot, brug, helikopter, kanaal, rivier, schip 

Vervoer deel 2 
Spoor, stoep, straat, vliegtuig, zee, zeilboot 

Vervoer deel 3 
Auto, bus, fiets, kar, koets 

Vervoer deel 4 
Taxi, tram, trein,  vrachtwagen, ziekenwagen 

Kleding 

Kleding deel  1 
Broek, hemd, jas, kleed, muts 



Kleding deel  2 
Rok, sjaal, sokken, T-shirt, trui 

Kleding deel  3 
Hak, handschoen, hoed, kous, laarzen 

Kleding deel  4 
Mouw, paraplu, pet, riem, schoen 

Water en vuur  

Water deel 1 
Beek, bier, fontein,  ijs, meer, plas 

Water deel 2 
Regen, riool, sneeuw, sneeuwman, sneeuwbal, zee 

Vuur deel 1 
Duivel, kaars, pijp, sigaar 

Vuur deel 2 
Sigaret, vlam, vonken, vuur 

Het lichaam  

Lichaam deel 1 
Arm, been , borst, buik, hals 

Lichaam deel 2 
Hoofd, lichaam, schouder,  vinger, voet 

Lichaam deel 3 
Duim, gezicht, haar, hand, knie 

Lichaam deel 4 
Middelvinger, pink, pols, ringvinger, wijvinger 

Lichaam deel 5 
Lippen, mond, nek, neus, oog 

Lichaam deel 6 
Oor, tand, tong, traan, wenkbrauw  

Lichaam deel 7 
Baard, baby, bloed, dik, hart 



Lichaam deel 8 
Maag, rib, teen, wang, wonde 

Planten  

Planten deel 1 
Blad, bloem, boom, bos, den 

Planten deel 2 
Eikel, gras, heide, krokus, paddenstoel 

Planten deel 3 
Palm, plant, roos, struik 

Varia 

Varia deel 1 
Applaus, bek, bel, berg, blik 

Varia deel 2 
Bom, boos, borstel, bril, bureau 

Varia deel 3 
Cadeau, cent, dansen, deken, deuk 

Varia deel 4 
Diamant, doos, draad, drinken, eiland 

Varia deel 5 
Foto, garen, gat, gebouw, geld 

Varia deel 6 
Geweer, gewei, graf,  haak, hek 

Varia deel 7 
Helm, hok, hooi, huwelijk 

Varia deel 8 
IJs,  kaars, kaart, kanon, kassa 

Varia deel 9 
Kassei, kauwgom,  kei, ketting, kilo 

Varia deel 10 
Kist, klauw, koffer, kooi, korf, krul 



Varia deel 11 
Kuil, lachen, ladder, leger, loket, lucht 

Varia deel 12 
Nest, noot, olie,  oorlog, pijl 

Varia deel 13 
Ring, rook, rots, saus 

Varia deel 14 
Schaal, schaduw, schatkist, schelp, scheur 

Varia deel 15 
Schilderij, schroef, slapen, slee, sleutel 

Varia deel 16 
Steen, steiger, stempel, ster 

Varia deel 17 
Taart, tas, tak, telefoon 

Varia deel 18 
Televisie, tent, tweeling, vaas, veer 

Varia deel 19 
Verjaardag, verkeerd, verkeerslicht, vijver, vlag 

Varia deel 20 
Vleugel, voorruit,  vraag, weegschaal,  weide 

Varia deel 21 
Wekker, wereld, wieg, wiel, wind 

Varia deel 22 
Wafel, wip, woestijn, wolk 

Varia deel 23 
Zak, zakdoek,  zand, zon 

 

 

 

 

 


