Menukaart
A2
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht uit. Maak de opdrachten. Zo
oefen je toch een beetje Nederlands. En misschien win je er ook nog wel een leuke
prijs mee!
Voorgerechten:
Puzzel.
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Herken je ze nog?

Lees de tekst. Schrijf de voegwoorden op.
Voegwoorden gebruik je om van twee kleine zinnen één lange zin te maken.
Het is mooi weer. De zon schijnt. Het is mooi weer want de zon schijnt.
Het park.
In mijn stad hebben we een heel mooi park. Je kunt er wandelen en de kinderen
kunnen er spelen. Kinderen vinden het heel leuk daar, want er is ook een speeltuin.
Mijn buurmeisje gaat er elke week naartoe, omdat ze graag naar de diertjes in het
park kijkt. Ze hebben geiten en hertjes, maar helaas geen varkentjes meer. Als ze
klaar is met kijken naar de diertjes, gaan ze nog een rondje om de vijver lopen. Of
je nu van wandelen, spelen of dieren houdt, er is altijd weer iets leuks te doen en te
zien.
Hoofdgerechten:
 Maak zinnen.
Welke zinnen horen bij elkaar? Schrijf ze op.
1.
2.
3.
4.
5.

Ik ga naar mijn buurvrouw
In het park kun je fietsen
We hebben veel winkels in de buurt
Deze straat is heel rustig
Het huis is te klein

a of wandelen.
b. maar er is geen school.
c. want ze is jarig.
d. dus ik moet verhuizen.
e. en veel parkeerplaatsen.

 Wat hoor je?
Ga naar YouTube. Zoek het liedje het regen zonnestralen.
https://www.youtube.com/watch?v=TlJa4xcVzvY
Luister naar het liedje en lees de tekst. Er zijn woorden weggelaten. Schrijf de
woorden die weg zijn op.
Op een terras ergens in Frankrijk in de zon
Zit een man die het tot gisteren nooit won
1……………………… zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht
Zonder hem, zonder Herman
2………………………. die had hem net verkocht
Herman in de zon op een terras
Leest in het AD dat ie niet meer in leven was
Zijn auto was volledig afgebrand
3………………………. de man die hem gekocht had
Stond onder zijn naam in de krant
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Oh, oh, oh, even rustig ademhalen
Oh, oh, oh, lijkt 4…………………………………. het regent als altijd
5…………………………… het regent en het regent zonnestralen
Een week geleden, in een park in Amsterdam
Had hij zijn leven overzien en schrok zich lam
Hij was een man wiens leven nu al was bepaald
6…………………………….. van al zijn jongensdromen
Was alleen het oud worden gehaald
Oh, oh, oh, even rustig ademhalen
Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd
7………………………….. het regent en het regent zonnestralen



Nagerechten:
Wat hoort bij elkaar?

Welke woordjes horen bij elkaar? Schrijf de combinatie op.
Voorbeeld: 1d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maar
Of
Dus
Want
En
Als

a. kiezen
b. reden (waarom)
c. conclusie
d. tegenovergestelde
e. voorwaarde
f. ook.

 Woorden afmaken.
Welk voegwoord hoort achter de beginletter? Schrijf de woorden op..
m…………....(4 letters)
e………….….(2 letters)
w…………….(4 letters)

d…………(3 letters)
o…………(5 letters)
o…………(2 letters)
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