Werkbundeltje Nederlands
3e en 4e leerjaar - WEEK 4 – Reis rond de wereld
OPDRACHT 1: Luisteren: Terug van vakantie!
4 meisjes hebben een foto gestuurd van hun vakantie.
Luister goed en schrijf bij elke foto: (kies telkens uit de 4 opties)
1. De naam van het meisje: Anje – Kaatje – Stephanie – Liesbeth
2. De plaats: Alpen – Franse kust – Duitsland – Ardennen
3. Het seizoen: winter – herfst – lente – zomer

EXTRA : Kleur de prenten zoals je hoort.

Luisteren - Reis rond de wereld - Terug van vakantie - Audio.m4a

1. Kaatje
2. Ardennen
3. Lente

1. Anje
2. Franse kust
3. Zomer

1. Liesbeth

1. Stephanie

2. Duitsland

2. Alpen

3. Herfst

3. Winter

Klik hier
om te
luisteren.
Doublecliquer.

OPDRACHT 2: Lezen en kleuren: Vakantiemailtjes!
Hier zie je 4 mails geschreven door 4 vrienden die op vakantie zijn en op de
volgende pagina de tekeningen die ze getekend hebben van hun vakantie.
•
•
•
•

Omcirkel in ORANJE de tekeningen van Stijn.
Omcirkel in BLAUW de tekeningen van Johan.
Omcirkel in GROEN de tekeningen van Lukas.
Omcirkel in BRUIN de tekeningen van Quinten.

Hallo vrienden !

Dag allemaal !

Ik ben met vakantie met mijn ouders in
Spanje. We hebben prachtig zonnig weer ! Ik
draag de hele dag een zwembroek. Er is een
zwembad bij het hotel. Ik eet vaak paella
natuurlijk ! Geniet ook van de vakantie. Tot
binnenkort op school.
Stijn

Hoi !
Hoe gaat het met jullie ? Ik
neem deel aan een fietstocht
met mijn sportclub in NoordHolland. Het is bewolkt en er is
veel wind. We fietsen de hele
dag en we logeren in
jeugdherbergen. Het eten is
lekker : ik eet de hele dag vis of
garnalen !
Ik kom fit terug ! Daag !
Quinten

Wat tof ! Ik kampeer 2 weken met de
scouts in Schotland. We bezoeken oude
kastelen. Het is elke dag mistig en
regenachtig maar ik heb veel warme truien
mee en ik draag altijd mijn regenjas. Ik
toon jullie later de foto’s. En wat doen
jullie tijdens jullie vakantie ?
Johan

Hallo !
Ik breng een leuke
vakantie door bij een oude tante in
Zwitserland. Ik slaap in een huisje.
Het is hier erg koud weer in de
bergen. Soms sneeuwt het veel en
ik ben al gaan skiën. Mijn tante
heeft schapen en geiten. We eten
elke dag kaas.
Leve de Belgische frieten !

LUKAS

EXTRA : Kleur de tekeningen in.

Kleur voor elke persoon
- de plaats waar hij is (land).

- de activiteit(en)

- het weer

- het eten

Oudtante

land 1.m4a

land 2.m4a

land 3.m4a

land 4.m4a

