
 

Nederlands oefenen 7      

                

           Licht!   

  
 

Het is december en de dagen zijn kort. De zon komt laat op en gaat vroeg weer onder. 

Maandag 21 december is de kortste dag. Daarna komt er elke dag weer een beetje daglicht 

bij. En gelukkig zie je in deze wintermaand overal licht in de stad! De bomen zijn versierd 

met feestelijke lampjes. Voor de ramen van de huizen hangen gekleurde sterren. En binnen 

steken we de kaarsen aan. We maken lichtpuntjes in de donkere dagen. Want licht maakt 

ons blij! 

 

 
 
 
Is licht belangrijk voor jou ? Vertel 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 



         Gedicht 
 

Het licht is rond 
 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten 

de bergen op en af, de dalen door, 
de wezens in en uit en langs de planten 
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. 
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga, 
omdat mijn handen en mijn voeten, 
mijn ogen en mijn hart zo moeten 

en ik het licht nu eenmaal zo versta. 
  

(Pierre Kemp) 

 

 

(William Turner, 1843) 

 

 



Het woord licht 

We gebruiken dit woord voor de straling van de zon of van een ander hemellichaam. 

Licht komt ook van een lamp of een kaars. Door licht kunnen we de wereld om ons 

heen zien. Het licht. De lichten. 

  zonlicht  

  lamplicht 

  kaarslicht.  

Weet je nog meer woorden die eindigen op licht? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

We gebruiken licht ook om te zeggen dat iets weinig weegt. Een tas met 1 boek is 

licht, een tas vol boodschappen is zwaar. 

En we gebruiken licht als we bedoelen dat iets makkelijk is: om te lezen, om naar te 

luisteren of om te doen. Deze fiets rijdt licht. Maar die andere fiets trapt heel zwaar.  

 

 

Invullen  

licht - lichtjes - lichte – verlicht – heldere – verlichting - donkere – lichte –

- donker – moeilijke – makkelijk - zware 

1. De tas is zwaar. Het is een zware tas. 

2. De kamer is licht. Het is een lichte kamer. 

3. In de zomer is het buiten langer ____________ . Ik houd van die lange, 

____________  dagen. 

4. Het is volle maan en er zijn geen wolken. Het wordt een ____________ 

nacht. 

5. Geel is een ____________ kleur.  

6. Het wordt te ____________ om te lezen. We moeten de lampen aan doen. 

7. Het fietspad is goed ____________ , je kunt hier veilig fietsen. 

8. In deze  ____________ dagen van december is er veel feestelijke 

____________ in de stad. Ik wordt vrolijk van al die ____________ . 

9. Vind je dit een ____________ oefening? Of vind je hem juist ____________ ? 

10. Ik maak een lichte maaltijd vanavond. Geen  ____________ kost! 



 

Hieronder een licht liedje over een ‘zwaar’ leven 

https://www.youtube.com/watch?v=BFugEoNNUFc  

 

Brigitte Kaandorp - Zwaar leven 

Ik heb een heel zwaar leven 

Echt heel zwaar 

Alles is voor mij ontzettend moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf 

daarom ben ik vaak zo moe 

Heel veel dingen zijn zo moeilijk 

dat ik ze gewoon niet doe 

En doe ik wel een keertje iets, 

wordt het heel vaak niet gewaardeerd 

En daarom gaan veel andere dingen 

automatisch ook verkeerd 

 

Ik kan vaak ergens niet mee helpen 

want dan heb ik ergens pijn 

Dat vind ik zelf ook heel vervelend 

dat ik er dan niet bij kan zijn 

Ik sta natuurlijk ook veel liever 

altijd voor de mensen klaar 

Maar ja ze moeten maar begrijpen 

mijn bestaan is heel erg zwaar 

 

Ik heb een heel zwaar leven 

Nee, maar echt heel zwaar 

https://www.youtube.com/watch?v=BFugEoNNUFc


Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Ik zeg ook best wel vaak een afspraak 

op het laatste moment af 

Dan hebben mensen al gekookt, maar ja 

ik ben opeens bekaf 

Ik vind ja ze moeten maar begrijpen 

dat ik een heel zwaar leven heb 

Het is bij hun gewoon vaak vloed 

en bij mij gewoon vaak eb 

 

Soms dan sta ik bij de kassa 

Alles moet daar vlug vlug vlug 

En dan ben ik iets vergeten 

moet ik helemaal terug 

Alle mensen moeten wachten 

en dat vinden ze niet fijn 

Maar ja dan zien ze ook een keertje 

hoe het is om mij te zijn 

 

Ik heb een heel zwaar leven 

Echt heel zwaar 

Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Ik neem het leven heus zoals het komt 

Maar ja, vaak komt het niet 

(Nee, nee) 



En dan zit ik maar te wachten 

en dat geeft mij veel verdriet 

Het geluk wordt heel veel mensen 

zomaar gratis toegespeeld 

Ik begrijp ook niet dat God de boel 

zo ongelijk verdeelt 

 

En straks lig ik op mijn sterfbed 

en dan lig ik in mijn graf 

En dan denk ik: pff, 't is zwaar geweest 

Gelukkig is het af 

En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen: het is waar 

O, wat was het leven van die vrouw 

verschrikkelijk zwaar 

 

 

 

 

 



Overtreffende trap 

 

kort - korter – het kortste  

 
kort   korter    de kortste 

koud   kouder    de koudste  

lekker   lekkerder   de lekkerste  

lang   langer    de langste 

fijn   fijner     de fijnste  

goed    beter     de beste  

 

 

Wat is het  ____________ vandaag! 

 

En gisteren was het nog _________. 

Laten we koffie gaan drinken, dat is de _________ manier om warm te blijven. 

Wat vind jij _________, koffie of thee? 

De kortste dag is net voorbij. Wanneer is het de _________dag?. 

Ik vind de zomer veel _________ dan de winter. 

 

 

Uitdrukkingen en spreekwoorden met licht 

1. aan het licht komen (bekend worden van ongunstige dingen, duidelijk worden) 

2. er gaat me een lichtje op (ineens begrijp ik het) 

3. dat is geen groot licht  (hij is niet heel slim) 

4. geen licht zonder schaduw (ook iets goeds heeft een slechte kant) 

5. iets wat het daglicht niet kan verdragen (iets dat verboden of slecht is) 

6. het levenslicht zien (geboren worden) 

7. iemand het licht in de ogen niet gunnen (jaloers zijn) 

8. licht in de duisternis (een oplossing of troost) 

9. in het zonnetje zetten (iemand met zijn allen veel aandacht en waardering 

geven) 

10. vele handen maken licht werk (samen iets doen gaat sneller en makkelijker) 

 

 

licht en feest in de winter 



uit het Jeugdjournaal 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2356534-hindoes-vieren-het-lichtjesfeest.html 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2357304-kerstlichtjes-kerstballen-en-kerstbomen-ze-

worden-al-veel-verkocht.html  

 

de winter van 2020 

In december vieren veel mensen in Nederland het Kerstfeest met familie en 

vrienden. Dit jaar is dat anders door de lockdown. We mogen bij elkaar op bezoek, 

maar alleen in een kleine groep. We mogen drie gasten ontvangen. 

We gaan niet bij de pakken neerzitten, zegt de acteur Paul Haenen in dit filmpje: 

https://twitter.com/dit_is_M/status/1338559379390550017 

 

Om te lezen 

Licht hebben we nodig om dingen goed te kunnen zien. Wist je dat licht drie 
kenmerken heeft? Weet je welke? 
 
Wat is licht eigenlijk? Licht heeft drie kenmerken: het verplaatst zich ontzettend snel, 
het gaat altijd rechtdoor en licht geeft warmte af. Een goed voorbeeld van een 
lichtbron is de zon.  
 
Licht op de planeet aarde 

De zon geeft licht op onze aarde. Zonder zonlicht is er geen leven. Planten kunnen 
niet zonder zonlicht. Je hebt ook licht nodig om iets te kunnen zien. In het 
pikkedonker zie je niets. Mensen leerden zelf licht maken. 

Bijvoorbeeld: 

• gezellig licht voor in het huis; 
• werklicht voor in kantoor of voor bij een operatie; 
• licht om alarm te geven (ambulance, brandweer, politie); 
• licht om te waarschuwen (stoplichten, vuurtorens, knipperende lichten); 
• licht om óp te vallen (reclames, etalages). 

Wat doet licht? 

De zon maakt lichtstralen. Die kunnen door doorzichtige dingen heen (lucht, water, 
glas). Lichtstralen kunnen niet door ondoorzichtige dingen heen. Bijvoorbeeld: hout, 
staal, katoen, mens. Daardoor ontstaan schaduwen. Als lichtstralen ergens op 
vallen, kaatsen ze terug. Gladde, vlakke, glanzende oppervlakken kaatsen heel goed 
terug. Die geven een spiegelbeeld. Ruwe, doffe oppervlakken kaatsen slecht terug. 
Voor meer over licht, klik hier 

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt/techniek-en-

wetenschap/licht.html  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2356534-hindoes-vieren-het-lichtjesfeest.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2357304-kerstlichtjes-kerstballen-en-kerstbomen-ze-worden-al-veel-verkocht.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2357304-kerstlichtjes-kerstballen-en-kerstbomen-ze-worden-al-veel-verkocht.html
https://twitter.com/dit_is_M/status/1338559379390550017
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt/techniek-en-wetenschap/licht.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt/techniek-en-wetenschap/licht.html


 

Tot volgende keer!  
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