
Elena I – onderbouw / Elena II = middenbouw 
 

 
 

Thema 1 Woorden  

 de jongen, het meisje, de man, de vrouw, de vriend, de vriendin, de neef, de nicht, de oom, de tante, het 

kind, de zoon, de dochter, spelen, zingen, dansen, lachen, drinken, eten [Elena I, thema 1] de zus, de broer, de 

vader, de moeder, de hond, de poes, de familie, de beer, de pop [Elena I, thema 10] de oma, de opa  [Elena I, 

thema 5] de appel, de banaan, de melk, het water, het bord, het mes, de vork, het glas 

 

Thema 2 Woorden 

de dokter, de tand, de vinger, de teen, de tong, hoesten, niezen, de hoofdpijn, de oorpijn, de tandpijn, de 

buikpijn, knuffelen, voelen, huilen, misselijk, bang, ziek, gezond, warm, koud, snel, langzaam, hard, zacht 

[Elena II, thema 1] lachen, drinken, eten [thema 3] de voeten, de armen, de benen, de handen, de knie, het 

hoofd, de buik, de ogen, de oren, de neus, de mond, het haar [Elena I, thema 4] de beer [ Elena II, thema 1] 

zoen geven  [Elena I, thema 10] blij, verdrietig, boos 

 

Thema 3 Woorden 

de schommel, de glijbaan, de draaimolen, de step, voor, op, onder, in, naast, achter, fietsen, de sinaasappel, 

de citroen, de aardbei, de komkommer,  (niet) houden van, gooien, vangen, rennen, schoppen, springen, 

lopen, verstoppen  [Elena II, thema 1] spelen [Elena I, thema 1] de bal  thema 1] het skateboard  Elena I, 

thema 3] de voeten, de armen, de benen, de handen, de knie, het hoofd, de buik, de ogen, de oren, de neus, 

de mond, het haar [Elena I, thema 5] de boterham, de kaas, het ei, de melk, het water, de pannenkoek, de 

appel, de banaan [Elena I, thema 6] de soep, de aardappels, de tomaat, de wortels, de sla, het ijs, de 

chocolade [Elena I, kleuren] rood, blauw, geel, groen, wit, zwart, roze, bruin, oranje, paars [Elena I, thema 4] 

de auto, de trein, de fiets 

 

Thema 4 Woorden 

de dierentuin, de pinguïn, de vogel, de aap, de olifant, de giraf, de krokodil, de leeuw, de tijger, de slang, de 

vis, de poot, de vleugel, de staart,  klein, groot,  dik, dun, lang,  kort [Elena II, thema 3] de sinaasappel, de 

citroen, de aardbei, de komkommer  [Elena II, thema 2] warm, koud, snel, langzaam, hard, zacht [Elena II, 

thema 2] spelen, drinken, eten, [Elena II, thema 3] springen, lopen, rennen, gooien, vangen,  verstoppen,  

(niet) houden van [Elena I, thema 1] de hond, de poes [Elena I, thema 3] de voeten, de armen, de benen, de 

handen, de knie, het hoofd, de buik, de ogen, de oren, de neus, de mond, het haar [Elena I, thema 8] de 

boerderij, de koe, het kalf, het schaap, het lammetje, het paard, het veulen, het varken, de big, de kip, het 

kuiken, de geit, de haan, de vogel  [Elena I, getallen] 1-20  [Elena I, thema 5] het ei, de melk, het water, de 

appel, de banaan [Elena I, thema 6] de aardappels, de tomaat, de wortels, de sla  

 

Thema 5 Woorden 

de spijkerbroek, de korte broek, het trainingspak, de bloes, het hemd, de onderbroek, de sportschoenen, de 

muts, de kledingwinkel, de schoenenwinkel, de sportzaak, het restaurant, passen, dragen, de lente, de zomer, 

de herfst, de winter, oud, nieuw, 21-30 [Elena II, thema 4] klein, groot, leuk, dik, dun, lang en kort [Elena II, 

thema 2] warm, koud  [Elena II, thema 3] de sinaasappel, de citroen, de aardbei, de komkommer (niet) 

houden van [Elena I, thema 9] de broek, de rok, de jurk, het T-shirt, de sok(ken), de schoen(en), de jas, de trui, 

de pyjama, de laarzen, de pet, de kleding[Elena I, thema 10] de zwembroek, de bikini [Elena I, kleuren] rood, 

blauw, geel, groen, wit, zwart, roze, bruin, oranje, paars Elena I, getallen] 1-20 [Elena I, thema 5] de 

boterham, de kaas, het ei, de melk, de pannenkoek, de appel, de banaan [Elena I, thema 6] de supermarkt, de 

soep, de aardappel, de tomaat, de wortel, de sla, het ijs, de chocolade  [Elena I, thema 3] de voeten, de 

armen, de benen, de handen, de knieën, het hoofd, [Elena I, thema 2] het schrift, het boek, het potlood, het 

papier, de pen 

 

  



Elena I – onderbouw / Elena II = middenbouw 
 

 
 

Thema 6 Woorden 

de politieagent/e, de brandweerman/-vrouw, de apotheker, de verpleegster, de dokter, de tandarts, de 

bakker, de voetballer, de popster, de president, de buschauffeur, de kapper, het uniform,  de schooltas, de 

rugzak, de computer, het bord, de schaar, het liniaal, 21-100, schrijven, rekenen, koken, knippen, kleuren, 

knutselen, tekenen, lezen, binnen, buiten  [Elena II, thema 1] dansen, spelen, drinken, eten, [Elena II, thema 3] 

springen, lopen, rennen, gooien, vangen,  verstoppen, (niet) houden van [Elena II, thema 3] de spijkerbroek, 

de korte broek, het trainingspak, de bloes, het hemd, de sportschoenen, de muts [Elena I, thema 1] de zus, de 

vader, de moeder, de hond, de poes [Elena I, thema 2] de school, de juf, de meester, de klas, het schrift, de 

tafel, de stoel, het boek, het potlood, het papier, de pen, de lijm, de gum [Elena I, thema 9] de pet  [Elena I, 

getallen] 1-20 Elena I, kleuren] rood, blauw, geel, groen, wit, zwart, roze, bruin, oranje, paars [Elena I, thema 

9] de broek, de rok, de jurk, het T-shirt, de sokken, de schoenen, de jas, de trui, de laarzen, de pet, de kleding,  

 

Thema 7 Woorden 

voetbal, handbal, atletiek, turnen, volleybal, tennis, badminton, judo, basketbal, zwemmen, duiken, glijden, 

tellen, winnen, verliezen, gelijk spelen, met, zonder Elena II, thema 1] spelen, drinken, eten, [Elena II, thema 

3] fietsen, springen, lopen, rennen, gooien, vangen,  (niet) houden van  [Elena II, thema 6] binnen, buiten, 

alleen, samen, aanraken, de tanden, de vingers, de tenen, de tong, 21-100 [Elena I, thema 1] de bal [Elena II, 

thema 3] de glijbaan Elena I, thema 9] het T-shirt, de sokken, de schoenen, de laarzen [Elena I, thema 10] de 

bikini, de zwembroek [Elena II, thema 5] de korte broek, het trainingspak, de sportschoenen, aantrekken, 

uittrekken [Elena I, thema 3] de voeten, de armen, de benen, de handen, de knie, het hoofd, de buik, de ogen, 

de oren, de neus, de mond, het haar 

  

Thema 8 Woorden 

het park, de vijver, de plant, het gras, de bloem, de zon, de regen, de wind, de wolk, de maan, de ster, 

roepen, bellen, blaffen, kwaken, de sneeuw, het geluid, de fietsbel, het vliegtuig, droog, nat, licht, donker, op, 

onder, in, naast, achter, voor, de eend [Elena II, thema 2] warm, koud, snel, langzaam, hard, zacht [Elena II, 

thema 4] klein, groot, leuk, dik, dun, lang en kort 

 [Elena II, thema 3] de spijkerbroek, de korte broek, het trainingspak, de bloes, het hemd, de sportschoenen, 

de muts [Elena I, thema 4] hoesten, niezen, [Elena I, thema 4] de vogel  [Elena I, thema 4] de deur, het raam 

[Elena I, thema 7] de fluit, de trommel, de gitaar [Elena I, getallen] 1-20 [Elena II, thema 6] de computer, de 

schaar, het liniaal [Elena I, thema 9] de broek, de rok, de jurk, het T-shirt, de sokken, de schoenen, de jas, de 

trui, de laarzen, de pet, de kleding [Elena I, thema 10] de bikini, de zwembroek [Elena I, thema 1] de hond, de 

poes [Elena I, thema 8] de koe, het schaap, het paard, het varken, de kip, de haan [Elena I, thema 3] de 

voeten, de armen, de benen, de handen, de knie, het hoofd, de buik, de ogen, de oren, de neus, de mond, het 

haar [Elena I, thema 4] de auto, de trein, de fiets [Elena I, thema 8] het schaap, de kip, de koe, de haan, de 

vogel   [Elena I, kleuren] rood, blauw, geel, groen, wit, zwart, roze, bruin, oranje, paars [Elena I, thema 2] het 

schrift, de tafel, de stoel, het boek, het potlood, het papier, de pen 

 

Thema 9 Woorden 

het ontbijt, de lunch, het diner, de boter, het brood, het broodje, het sap, het fruit, de mandarijn, de jam, de 

honing, de worst, kiezen, snijden, de croissant, het stokbrood, het chocoladebroodje, de chocopasta, de cola, 

de pizza, de frambozen, de ananas, de witte druiven, de blauwe druiven, de bosbessen, de slagroom, 

lekker/vies vinden [Elena II, thema 3] de sinaasappel, de citroen, de aardbei, de komkommer [Elena II, thema 

1] eten, drinken, [Elena II, thema 2] warm, koud [Elena I, thema 5] de boterham, de kaas, het ei, de melk, het 

water, de pannenkoek, de boter, de appel, de banaan  [Elena I, thema 5] de kaas [Elena I, thema 6] de soep, 

de aardappel, de tomaat, de wortel, het ijs, de chocola, de sla [Elena I, thema 7] de taart, de chips, de 

limonade, de koffie, de thee [Elena I, thema 10] verdrietig [Elena I, getallen] 1-20 
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Thema 10 Woorden 

de agenda, de dag, de week, de maand (de maanden), het jaar, boodschappen doen, opruimen, ruiken, 

proeven, zien, horen, de datum, het uur, vandaag, morgen, gisteren, het jaar, teleurgesteld, verrast, 

zenuwachtig, het huiswerk [Elena II, thema 1] voelen [Elena I, thema 7] de clown [Elena I, thema 10] de 

dagen [Elena I, getallen] 1-20 [Elena 1, thema 2] de school [Elena I, thema 5] het water, het glas [Elena I, 

thema 7] de ballon, het cadeau, de verjaardag, de feesthoed, de kaarsen, de slingers, de taart, de clown, de 

fluit, de trommel, de gitaar, de limonade, de koffie, de thee, de chips, het feest  [Elena II, thema 6] de 

tandarts [Elena II, getallen] 21-100 [Elena II, thema 1] eten, drinken, dansen, zingen [Elena II, 2] warm, koud 

[Elena I, thema 4] de beer [Elena I, kleuren] rood, blauw, geel, groen, wit, zwart, roze, bruin, oranje, paars 

[Elena I, thema 1] de zus, de broer, de vader, de moeder, de hond, de poes [Elena I, thema 4] de slaapkamer, 

de keuken, de tuin, de deur, het raam, het bed, de pop, de beer [Elena I, thema 5] de boterham, de kaas, de 

pannenkoek, het water [Elena I, thema 6] de straat [Elena I, thema 7] de ballon, de verjaardag, de clown, de 

limonade 

 


