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HOOFDSTUK 1

Introductions
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je weet hoe mensen zich aan elkaar voorstellen en welke woorden je dan
gebruikt.

1.

Je verstaat dewoorden diemensen gebruiken als ze zich aan elkaar voorstellen.2.

Je kunt een gesprek begrijpen waarin mensen zich aan elkaar voorstellen.3.

OPDRACHT 1
Wat zeg jij als je jezelf voorstelt? Schrijf dit op in het Nederlands.

Wat zeg je als je jezelf in het Engels voorstelt?

HOE MENSEN ZICH AAN ELKAAR VOORSTELLEN

Als je iemand voor het eerst ontmoet, is het
netjes om je voor te stellen.

Eerst groet je de ander:
Hi!
Hello!
Good morning!

Daarna zeg je wie je bent:
My name is Oscar.
I am Mia.

Het is beleefd om elkaar aan te kijken als je
jezelf voorstelt en om te zeggen dat je het leuk
vindt om de ander te ontmoeten.
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Je zegt dan:
Nice to meet you.
Pleased to meet you.

Je sluit het gesprek af door afscheid te nemen.
See you!
Goodbye!

OPDRACHT 2
Hoe zeg je het Engels?
Als je iemand groet?

1.

2.

3.

Als je vertelt wie je bent?

1.

2.

Dat je het leuk vindt om de ander te ontmoeten?

1.

2.

Als je afscheid neemt?

1.

2.

OPDRACHT 3
Lees de tekst.

Hello!

My name is Jill. I am twelve years old and I live in Manchester. It is a city in England. I like
playing football. I go to a nice school.
Nicole is my best friend. We see each other every day.

Nice to meet you!
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Schrijf 4 woorden uit de tekst op die je al kent en vertaal ze naar het Nederlands.

DutchEnglish

Is het true or false?

Jill is dertien jaar oud. true / false
Jill houdt van hockey. true / false
Jill ziet haar beste vriendin elke dag. true / false

OPDRACHT 4
Vul de woorden in op de goede plek. Kies uit:
-from - nice - meet - see you - name

Hello! My is Jack.

It is to you!

I am the United States.

Well, I have to go now. !

OPDRACHT 5
Welke dingen zou jij over jezelf vertellen wanneer je je voorstelt?
Schrijf 3 woorden op in het Nederlands en zet de Engelse vertaling erachter.

EnglishDutch
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OPDRACHT 6
Lees de tekst.

Will vertelt dingen over zichzelf. Kruis aan welke.

Hij vertelt wie zijn moeder is.

Hij vertelt waar hij werkt.

Hij vertelt over zijn bobby’s.

Hij vertelt over zijn huisdieren.

Hoe oud is Will?

Waar woont Will?

Wat vindt Will van voetbal kijken op televisie?

Wat voor werk doet Will?

Waarom vindt hij het werk leuk?
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OPDRACHT 7
Leer de woorden: Engels - Nederlands en Nederlands - Engels.

WORDS

Goedemorgen(Good)morning

GoedemiddagGood afternoon

GoedenavondGood evening

Dag/doeiGood bye/bye

Tot ziensSee you (later)

NaamName

LeukNice

LeeftijdAge

StadCity

DorpVillage

SchoolSchool

LandCountry

OPDRACHT 8
Dit hoofdstuk ging over jezelf voorstellen.
Beoordeel jezelf.

Ik weet hoe mensen zich aan elkaar voorstellen en welke woorden je
dan gebruikt.

1.

Ik versta de woorden die mensen gebruiken als ze zich aan elkaar voor
stellen.

2.

Ik begrijp een gesprek waarin mensen zich aan elkaar voorstellen.3.
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HOOFDSTUK 2

Getting to know someone
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kent de vraagwoorden die je kunt gebruiken om kennis te maken.1.

Je kunt vragen stellen met vraagwoorden.2

Je kent belangrijke zinnen die je kunt gebruiken om kennis te maken.3.

Je kunt een gesprek voeren om kennis te maken.4.

OPDRACHT 1
In het Nederlands kun je vragen stellen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer of hoe. Dit
zijn vraagwoorden.
Bedenk vragen met deze vraagwoorden in het Nederlands.

Wie

1.

2.

Wat

1.

2.

Waar

1.

2.

Wanneer

1.

2.

Hoe

1.

2.
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VRAAGWOORDEN

Een vraag kun je beginnen met een vraagwoord.

NederlandsEngels

WieWho

WatWhat

WaarWhere

WanneerWhen

HoeHow

WaaromWhy
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OPDRACHT 2
Vul het goede woord in. Kies uit:
- who -what - where - when -how - why

is your name?

are you so happy?

is your favourite singer?

is your bike? I don't see it.

do you feel today?

are you going to your uncle's house?

OPDRACHT 3
Bedenk bij ieder vraagwoord een vraag waarmee je iemand leert kennen.
Maak andere vragen dan in de tekst of in de vorige opdrachten.

Who

What

Where

When

How

OPDRACHT 4
Schrijf een goede zin onder elke tekening. De eerste is al ingevuld.

Who are you?
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OPDRACHT 5
Wil jij werken als hulp bij de sportclub?
Dit formulier is voor een baantje als hulp bij de sportclub.
Vul het formulier in.
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