Synoniemen 6

Auteur

Crelis Tuip

Laatst gewijzigd

29 april 2016

Licentie

CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Webadres

https://maken.wikiwijs.nl/76149

Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Inhoudsopgave
Over dit lesmateriaal

Pagina 1

Synoniemen 6

Zoek het goede woord
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/1924016

Sleep het woord naar de juiste plaats
Het leegstaande gebouw is al meer gebukt gegaan onder de vernielzucht _______ van jongeren
Welke sanctie _______ wordt tegen dat land genomen?
Aan de verdachte werd gevraagd zich te laten doorzoeken _______ voor hij het vliegtuig instapte
Recht in je ogen kon hij staan _______ jokken
De aanhanger _______ van de club werd veroordeeld wegens vernieling _______ van het hekwerk
De schrijver _______ van het boek is gisteren op 92-jarige leeftijd gestorven _______
De enorme ontploffing _______ werd in een straal van 15 kilometer gehoord
De gevangenisbewaarder _______ moest de crimineel _______ in de gevangenis _______ bewaken
De voorspelling _______ voor de aantallen bezoekers die de voorstelling _______ wilden zien, waren hoog
De benadeelde _______ ging het verhaal enorm overdrijven _______ om de rechter te overtuigen
De meester was een expert _______ in het vertellen van akelige _______ verhalen
De filmster stond bekend als heel arrogant _______
Beschikbare keuzes:
specialist, expositie, liegen, sabotage, prognose, overleden, straf, explosie, bajes, fouilleren,
delinquent, aandikken, vandalisme, lugubere, hooghartig, gedupeerde, overreden, auteur, cipier,
supporter
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