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Wereldschool Vakantielesdeal – groep 4 t/m 8  
 

Sommige Wereldschoolleerlingen hebben al vakantie, anderen moeten nog even wachten. Maar met 

deze vakantiedeal kan je (straks) de vakantie inluiden! 

Deze les ga je aan de slag met verkleinwoorden, werk je aan je luister- en spreekvaardigheid en je 

gaat Budd!es tellen!  Veel plezier! 

 

Aan de slag! Zomerse woorden  
 

Schrijf de volgende woorden achter de juiste betekenis.  

Bagage – het vakantieoord – de landkaart  - watertrappelen – het passagiersschip- picknicken – 

recyclen – het werelddeel – de vakantieganger- de wandeling- de gids- het souvenir – de reis  

 

Betekenis Woord 

Een boot die mensen vervoert    

Wat je bij je hebt voor je kleren en andere 

spullen als je op reis gaat 

 

Plaats waar je op vakantie gaat  

Eigen meegebracht eten nuttigen in de natuur/ 

buiten eten 

 

Je benen telkens in het water op en neer 

bewegen door ze te buigen en te strekken 

 

Iemand die op vakantie gaat  

Iemand die bezoekers rondleidt of de weg wijst  

Grote stukken vasteland waarin de wereld 

verdeeld is 

 

Tocht van de ene plaats naar de andere plaats  

Afval opnieuw gebruiken  

Een bepaalde afstand wandelen  

Voorwerp dat je aan iets/een plek herinnert  

Afbeelding van een land  
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Op vakantie naar… 
 

1. Bekijk een filmpje uit de Serie ‘De wereld in vogelvlucht’ (15 min.).  

Je kan zelf een land of stad kiezen waar je meer over wilt weten! 

2. Schrijf hieronder kort op waar het filmpje over gaat. Vul de tabel in. 

 

Land/stad:  
 

Correspondent:  
 

Reisduur:  
 

Werelddeel:  
 

Aantal keren groter dan Nederland: 
 

 

Aantal inwoners in het land: 
 

 

Belangrijke feiten (Bijv. over de 
geschiedenis, het klimaat en school): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zou jij naar dit land op vakantie willen of 
er willen wonen? 

o Ja 
o Nee 

Leg uit waarom wel of waarom niet?  
 
 
 
 
 
 

 

3. Presenteer kort (circa 2 minuten) het land aan iemand in je omgeving (bijv. je ouders of 

broers/zussen). Gebruik bovenstaande tabel bij je presentatie. Je kan eventueel plaatjes 

gebruiken om de presentatie interessanter te maken. 

https://schooltv.nl/programma/de-wereld-in-vogelvlucht/
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Tot slot - Zoekplaat  

 
Budd!e is klaar voor zijn vakantie!  Op de volgende pagina vind je een zoekplaat met heel veel 
Budd!es. Kan jij alle Budd!ies vinden? 

 

1. Hoeveel Budd!e ballonnen staan er op de plaat?  
2. Hoeveel slapende Budd!es staan er op de plaat? 
3. Budd!e reist met allemaal verschillende voertuigen. Kan jij ze allemaal benoemen? 
4. Hoeveel Budd!es met een groene pet staan er op de plaat?  
5. Hoeveel Budd!es met een zwarte pet staan er op de plaat?  
6. Hoeveel Budd!es met een zonnebril staan er op de plaat? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden 

1.7 

2.21? 

3.Vliegtuig (4x), helikopter, auto met caravan, boot (4x), raket (2x), luchtballon (2x), bus, trein, parachute, 

scooter, fiets, (delta)vlieger 

4.3 

5.8 

6.5 
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Antwoorden Zomerse woorden 

 

Betekenis Woord 

Een boot die mensen vervoert   Het passagiersschip 

Wat je bij je hebt voor je kleren en andere 

spullen als je op reis gaat 

Bagage 

Plaats waar je op vakantie gaat Het vakantieoord 

Eigen meegebracht eten nuttigen in de natuur/ 

buiten eten 

Picknicken 

Je benen telkens in het water op en neer 

bewegen door ze te buigen en te strekken 

Watertrappelen 

Iemand die op vakantie gaat De vakantieganger 

Iemand die bezoekers rondleidt of de weg wijst De gids 

Grote stukken vasteland waarin de wereld 

verdeeld is 

Het werelddeel 

Tocht van de ene plaats naar de andere plaats De reis 

Afval opnieuw gebruiken Recyclen 

Een bepaalde afstand wandelen De wandeling 

Voorwerp dat je aan iets/een plek herinnert Het souvenir 

Afbeelding van een land De landkaart 


