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 Dit thema gaat over wie je bent en waar je vandaan komt.
 Hoe heet jij?
 Waar kom jij vandaan?

 TAAK 1 - Leer NieUWe WoorDeN

1  Je gaat nieuwe woorden leren. 
 Luister naar de docent.

 Je gaat met een andere leerling door de school lopen.  
 De leerling leert jou vijftien belangrijke woorden.   
 Schrijf de woorden op.   
 Schrijf het woord ook in je eigen taal op. 
 

THema 1 KeNNIsmaKeN

1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7. 15.

8.

      
     2  Spreek samen de woorden uit. 
  Oefen de woorden nog een keer.

Ik ben nieuw op school
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 TAAK 2 - MAAK eeN poSTer

1  Je gaat een poster maken.
 Je krijgt een groot papier.   
 Schrijf op het papier: 

-  hoe je heet: je voornaam en achternaam;
-  hoe oud je bent;
- uit welk land je komt;
-  in welke plaats je nu woont;
-  wat je hobby’s zijn, bijvoorbeeld: sporten, koken of lezen.

2  Teken de vlag van je land.  
 Plak ook een foto van jezelf op de poster.

-  Ik ben …
-  Ik ben … jaar
-  Ik kom uit …
- Ik woon in …
- Mijn hobby’s zijn …

3  Spreek samen de zinnen op de poster uit. 
 Oefen de zinnen nog een keer.

 TAAK3 - VrAgeN STeLLeN eN VoorSTeLLeN

1  Je gaat vragen stellen: maar welke?
 Je gaat aan drie andere leerlingen vragen stellen. Wat vraag je aan de leerlingen?
 Bedenk vier vragen en schrijf deze op. Hieronder staan voorbeelden.

 Hoe heet je?  
 Waar kom je vandaan?  
 Hoe oud ben je?  
 Waar woon je?  
 Heb je een broer of een zus?  
 Wat zijn je hobby’s?  

1.

2.

3.

4.

 Oefen met het uitspreken van deze vragen en neem het op (op je mobieltje of smartphone).   
 Laat de vragen aan je docent horen. 

2  Vragen stellen aan drie leerlingen. 
 Stel je vragen aan drie leerlingen en schrijf de antwoorden op.
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LeerLiNg 1

Vraag Antwoord

1.

2.

3.

4.

LeerLiNg 2

Vraag Antwoord

1.

2.

3.

4.

LeerLiNg 3

Vraag Antwoord

1.

2.

3.

4.

 Dit is …  
 Hij / zij komt uit …  
 Hij / zij is … jaar.  
 Hij / zij woont in …  
 Hij / zij heeft …   
 Zijn / haar hobby’s zijn …

3  een leerling voorstellen aan de klas. 
 Kies één van de leerlingen aan wie je vragen hebt gesteld.
 Stel hem of haar voor aan de klas. Hieronder staan voorbeeldzinnen.
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 TAAK 4 - SpeL: UiTSpreKeN eN opScHriJVeN VAN WoorDeN.

1  Woorden onthouden, uitspreken en schrijven. 
 Jullie gaan een spel spelen waarbij jullie gaan oefenen met het onthouden, uitspreken en schrijven van 

woorden. Wat heb je nodig?

-  De klas is opgedeeld in groepjes van twee: leerling A en leerling B.
-  Op de gang hangen tien woorden.
-  Pen en papier.

 Hoe gaat het spel?

 Leerling A pakt pen en papier en blijft in het lokaal zitten.  
 Leerling B loopt snel naar de gang. Daar hangen tien woorden.  
 Leerling B leest een paar woorden en onthoudt ze goed.
 Leerling B gaat weer terug naar het lokaal en naar leerling A en spreekt de woorden uit die hij op de gang heeft 

gelezen.
 Leerling A schrijft deze woorden op.
 Dan gaat leerling B gaat weer naar de gang om nieuwe woorden te ‘halen’. 
 Zo gaan jullie door tot leerling A tien woorden heeft opgeschreven.

 Welk groepje van twee is als eerste klaar? 
 Zijn alle woorden goed gespeld?

2  oefen samen nog een keer de uitspraak van alle woorden.
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 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 WoorDeNScHriFT
 Schrijf hier de belangrijke woorden op die je hebt geleerd. Bedenk zelf of je daar een vertaling bij zet, een  
 betekenis of een tekening.

 
 -   -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 HUiSWerK
 Schrijf hier wat je voor dit thema thuis moet doen.


