Menukaart
A1
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:
 Woordweb maken.
Maak een woordweb over het huis. Schrijf minimaal 10 woorden op.
de kast

het dak
het huis

de keuken
de tuin

 In de rij.
Schrijf de woorden in de goede rij. Maak 3 rijen.
Het aanrecht – de bank – het bed – het fornuis – de oven – de kledingkast – de koelkast –
de kraan – de salontafel – de stoel – de tafel – de vaatwasser – de televisie
de woonkamer
de keuken
de slaapkamer

Hoofdgerechten:
 Mijn huis.
Kiezen:
- Maak een foto van een kamer in jouw huis. Schrijf minimaal 6 zinnen bij de foto.
- Maak een video van jouw huis. Geef een rondleiding door je huis. Vertel minimaal
6 zinnen.
Schrijf op / praat over: de namen van de kamer(s), de meubels in de kamer(s), de kleuren
van de meubels, hoeveel meubels er zijn, waar in huis ben jij het liefst.
 Praatplaat het huis..
Kijk naar de praatplaat op de volgende bladzijde. Kies uit de opdracht schrijf op of praat
over.
- Schrijf op. Schrijf minimaal 6 zinnen bij de praatplaat.
- Praat over. Stuur je docent een spraakbericht via WhatsApp. Vertel minimaal 6
zinnen.
- Schrijf op / praat over: de namen van de kamer(s), de meubels in de kamer(s), de
kleuren van de meubels, hoeveel meubels er zijn, wat de mensen in huis doen.
Nagerechten:
 Video kijken.
Zoek op YouTube naar de video 1. Het huis – Taalklas.nl.
https://www.youtube.com/watch?v=06nNqbgCI88

Kijk naar de eerste 4 minuten van de video. Schrijf op. Welke kamers zie je in de video?
 Lettermix.
Lees de woorden. De woorden zijn samen een vraagzin. Geef antwoord op de vraag.
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