11 Marco Borsato –
1-1 en 1-2

Mooi

Antwoorden

werkblad

(1) Open
(2) grond
(3) sterf
(4) waarheid
(5) leven/
(6) werkelijkheid?
(7) enkel

werkblad

2-1 en 2-2

(8) genoeg
(9) verwonderd
(10) begint
(5) leven
(6) werkelijkheid
(5) leven/
(6) werkelijkheid?

1 de traan [de tranen] = f het water dat uit je ogen komt
2 de schaduw [de schaduwen] = d een donkere plaats waar het licht niet kan schijnen
omdat iemand of iets ervoor staat

3 het verdriet = g het gevoel dat je moet huilen om nare dingen
4 de waarheid [de waarheden] = i iets wat waar is
5 dromen [droomde, heeft gedroomd] = b iets meemaken in je geest terwijl je slaapt
[iemand droomt (over iets)].

6 de werkelijkheid [de werkelijkheden] = j iets wat echt is = de realiteit
7 verwonderen [verwonderde, heeft verwonderd] = h een verrassing zijn voor iemand
= verbazen [iets verwondert iemand].

8 de sneeuw = e de koude witte vlokken die in de winter uit de lucht kunnen vallen
9 ruisen [ruiste, heeft geruist] = c een laag geluid dat de hele tijd blijft doorgaan = suizen [iets ruist].

10 creëren [creëerde, heeft gecreëerd] = a maken; doen ontstaan = scheppen [iemand
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creëert iets].

werkblad
1

3-1 t/m 3-3
Met dat plan creëert de regering
drieduizend nieuwe banen.

2

Ik heb gedroomd over een groot paars
beest.
3

De wind ruist door de bomen.

4

De koeien liggen in de schaduw van de
bomen.
5

Er is vannacht een dik pak sneeuw
gevallen.
6

Er rolde een traan over haar gezicht.
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werkblad
7

3-4 en 3-5
Zij heeft veel verdriet gehad om de ziekte
van haar kind.

8

Het verwonderde haar dat de winkels
gesloten waren.
9

De politie dwong de man de hele waarheid
te vertellen.
10

Volgens mij kun jij droom en werkelijkheid
niet goed van elkaar onderscheiden.
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werkblad

4

1 Wat is het centrale thema van dit lied?

Denken over het leven.

2 Bedenk een andere titel voor ‘Mooi’.

Eigen antwoord.

3 Waar of niet waar?

a

De schoonheid van het leven is afhankelijk van je

		perspectief.

b
c

waar

niet waar

Geluk begint binnen in jezelf.

waar

niet waar

De auteur van het lied vindt de waarheid heel belangrijk.

waar

niet waar

4 Wat bedoelt de auteur van het lied met de uitspraak ‘Je bent zo rijk als je je voelt’?

De schoonheid van het leven is afhankelijk van je perspectief.

5 In de tekst worden veel vragen gesteld. Noem er twee en beantwoord ze.

Eigen antwoord.

5-1 en 5-2

6 Maak hieronder een tekening van iets waar jij verwonderd van raakt.

Eigen antwoord.

werkblad

1 Het zijn vraagzinnen. De persoonsvormen staan voor de onderwerpen.
2 Vul het juiste vraagwoord in.
1 Wie rijdt er in een oude auto?
2 Hoelang woon jij al in Amsterdam?
3 Hoeveel dochters hebben Bilal en Sara?
4 Wie vindt Nederlands een moeilijke taal?
5 Wat doet Nadia altijd op zondagochtend?
6 Welke broek koopt Karima?
7 Waar gaan wij morgen naartoe?
8 Wanneer heb ik geslaapwandeld?
9 Hoe gaan zij elk jaar naar Marokko? Met de auto.
10 Wat schrijft zij aan haar beste vriendin?
3 1 Mohammad rijdt in een oude auto. Rijdt Mohammed in een oude auto ?
2 Jij woont al vijf jaar in Amsterdam. Woon jij al vijf jaar in Amsterdam ?
3 Bilal en Sara hebben twee dochters. Hebben Bilal en Sara twee dochters ?
4 Chmony vindt Nederlands een moeilijke taal. Vindt Chmony Nederlands een

moeilijke taal ?
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5 Jullie houden niet van spruitjes. Houden jullie niet van spruitjes ?

werkblad

6-1 t/m 6-3

Hoe val je in slaap?
Ik val in slaap met een lach op mijn gezicht.
Hoe begint je dag?
Mijn dag begint met een stevig ontbijt.
Open je je ogen met een traan of met een lach?
Ik open mijn ogen met een lach.
Kijk je om je heen?
Ja, ik kijk om me heen.
Zie je de zon of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond?
Ik zie de zon.
Leef je voor geluk of sterf je van verdriet?
Ik leef voor geluk.
Voelt leven voor geluk als een keuze of heb jij die keuze niet?
Dat voelt als een keuze.
Hoe mooi kan het leven zijn?
Het leven kan heel mooi zijn.
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?
Mijn werkelijkheid is heel mooi.
Weet je wat je hebt?
Ja, ik weet wat ik heb.
Is de cirkel rond?
Ja, de cirkel is rond.
Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond?
Ik zie wat er staat.
Krijg je wat je wilt of zelfs meer dan wat je vroeg?
Ik krijg zelfs meer dan wat ik vroeg.
Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg?
Ik ben tevreden met het minste.
Raak je verwonderd van de sneeuw?
Ja, ik raak verwonderd van de sneeuw.
Raak je verwonderd van het ruisen van de wind?
Ja, ik raak verwonderd van het ruisen van de wind.
Geniet je van de vogels?
Ja, ik geniet van de vogels.
Geniet je van het lachen van een kind?
Ja, ik geniet van het lachen van een kind.
Creëer je je geluk?
Ja, ik creëer m’n geluk.
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