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!
Voorgerecht:
Vroeger
Bij het voorgerecht denk je aan vroeger. Vroeger was alles beter. Zoek de
werkwoorden in de tekst. Schrijf de werkwoorden op.
Het was mooi weer. We gingen naar buiten. We wandelden elke dag een
half uur in het park. Daarna kochten we een patatje op de markt of we
aten met onze opa en oma in een restaurant. We zagen elke zaterdag
onze vrienden bij de voetbalclub. Ook bleven we één keer per week koffie
drinken bij de buurman. We kregen dan een stukje vlaai. We namen altijd
bloemen voor hem mee. Ik dacht dat het normaal was.
Dat was vroeger, nog maar 4 weken geleden. Maar nu, nu mag dat
allemaal even niet.

Hoofdgerechten:
 Vroeger en nu.
Bij het hoofdgerecht moet je harder kauwen. De opdrachten zijn moeilijker. Welke
werkwoorden gaan over NU en welke werkwoorden gaan over VROEGER?
Maak 2 kolommen, NU/VROEGER. Zoek de werkwoorden bij elkaar.
Voorbeeld: ik ben – ik was.
ik zie – ik zei - ik eet – ik vind - ik doe – ik moet – ik moest - ik denk ik heb – ik kreeg - ik keek - ik zeg – ik werd - ik neem – ik deed – ik
bleef – ik at - ik zag - ik begin – ik ging – ik nam - ik kwam - ik ga – ik
zag - ik vond - ik kom – ik word – ik kocht - ik begon - ik blijf – ik kijk –
ik krijg - ik koop – ik loop – ik mag – ik dacht – ik liep – ik mocht

NU
ik ben

 Muziek.
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.
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VROEGER
ik was

Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit
…..1...... Maar zijn auto …..2..... hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder
Herman. Want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in
het AD dat ie niet meer in leven ….3.... Zijn auto was volledig afgebrand. En de
man die hem gekocht had, ….4.... onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, even
rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd. Maar het regent en het
regent zonnestralen.
Een week geleden, in een park in Amsterdam. Had hij zijn leven overzien en …5...
zich lam. Hij ….6... een man wiens leven nu al was bepaald. En 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. Maar het regent en het regent
zonnestralen.
Nagerechten:
 Vroeger. .
Bij het toetje vragen je vrienden over vroeger. Geef antwoord in hele zinnen.
Gebruik de verleden tijd, maar NIET de voltooide tijd.
1. Had je veel speelgoed?
2. Waarmee speelde je vroeger?
3. Had jij vroeger zwemles?
4. Hoe laat begon jouw school?
5. Tot hoe laat moest je naar school?
6. Naar welke school ging jij?
7. Vertel eens over de school in jouw land.
8. Had je vroeger een computer?
9. Ging je ook op vakantie?
10. Wat wist je over Nederland?
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