NT2 bingo
A2
Maak alle opdrachten van deze bingo. Als je de bingokaart vol hebt stuur je alle
opdrachten naar je trajectbegeleider. Zo oefen je toch een beetje Nederlands. En
misschien win je er ook nog wel een leuke prijs mee!
Ik was af
Maak een selfie waarop
je een scheidbaar
werkwoord laat zien.

Dagplanning
Schrijf op wat je vandaag
doet. Vertel ook hoe laat
je dat doet. Maak
minimaal 5 zinnen.

Muziek
Luister op YouTube naar
het liedje ‘Het is altijd
lente’.

Voorbeeld:
Om 8 uur sta ik op.
Om 10.00 uur …..

Schrijf minimaal 5
woorden op en schrijf de
vertaling in je eigen taal
er achter.

Interview met je docent
Praat op Whatsapp.
Maak hele zinnen.

Jeugdjournaal
Kijk en luister naar het
jeugdjournaal

* Hoe gaat het met je?
* Hoe oefen je thuis?
* Wie helpt je met oefenen?
* Mis je de lessen of vind je het fijn
thuis te zijn? Waarom?

https://jeugdjournaal.nl/

Mijn huis
Maak een foto van je
woonkamer. Wat zie je?
Maak minimaal 5 zinnen.

(kijk in TaalCompleet thema 3.6,
blz.119 )

Waar gaat het
over? Schrijf
minimaal 3
dingen op.
Welk weer wordt het
morgen?

Enkelvoud – meervoud
in huis
Maak 6 foto's in je huis.
Schrijf het enkelvoud en
het meervoud van de
dingen op de foto.
Denk aan: de/het.
Voorbeeld:
Het boek – de
boeken

https://www.youtube.com/watch?v=Ia319f1li0U

Tongbrekers
Stuur een audioWhatsapp naar de
docent en lees de zinnen
voor.
*Liesje leerde Lotje
lopen langs de lange Lindelaan.
*De kat krabt de krullen van de
trap.

Voorbeeld:
Er is 1 vloerkleed. Er zijn 2
stoelen.

Woordenslang
Maak de slang langer.
Schrijf nog 5 woorden op.
Gebruik steeds de laatste
letter om weer een nieuw
woord te maken. Kijk
maar naar de rode letters
als voorbeeld.
lepel – lang – groot– typen – n…..

*Gooi geen groene groentes in de
Grote Gracht.
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