THEMA 1: HALLO, HOE HEET JE?

KENNISMAKEN
DE VRIENDEN
Esma, Tess, Kaya en Marek zijn de beste vrienden.
Ze zien elkaar bijna elke dag.
De vader en moeder van Kaya hebben een restaurant in de stad.
Het restaurant heet: ‘Het Plein’.
De vrienden zijn daar vaak.
In het restaurant staan zes kleine tafels met stoelen.
Er staat één grote tafel bij het raam.
Op het terras staan kleine tafels met stoelen.
Er staat ook één grote tafel.
De vrienden zitten vaak aan de grote tafel binnen,
of aan de grote tafel buiten. Ze praten over school,
vrienden en familie.
Als je de deur opent of sluit, hoor je een bel.

de stoel
de tafel

Hallo! Mijn naam is
Esma.
Mijn vrienden noemen
me Essie.
Ik ben veertien (14) jaar.
Ik kom uit Syrië.
Ik hou van spelletjes.
Ik heb een broer.
Hij heet Armen.
Hij is acht (8) jaar oud.
Ik spreek thuis Arabisch.

Dag! Ik ben Tess.
Ik ben vijftien (15) jaar.
Ik kom uit Nederland.
Ik zing graag.
Ik heb een zus.
Haar naam is Robin.
Zij is dertien (13) jaar.
Ik spreek thuis
Nederlands.
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Hoi! Ik heet Kaya.
Ik ben veertien (14) jaar.
Ik kom uit België.
Ik hou van muziek.
Ik heb een broer.
Hij is vier (4) jaar.
Hij heet Kamil.
Ik spreek thuis
Nederlands en Turks.

Hallo! Mijn naam is
Marek.
Ik ben zestien (16) jaar.
Ik kom uit Polen.
Ik voetbal graag.
Ik heb twee broers.
Ze heten Eryk en Kaz.
Ze zijn zeventien (17) en
twintig (20) jaar.
Ik spreek thuis Pools.

Dag! Mijn naam is Esra.
Demir is mijn
achternaam.
Ik ben de moeder van
Kaya en Kamil.
En de vrouw van
Servaas.
Ik kom uit Turkije.
Ik lees graag.
Ik spreek thuis Turks en
Nederlands.

Hallo! Ik heet Servaas.
Mijn achternaam is
Jacobs.
Ik ben de vader van
Kaya en Kamil.
En de man van Esra.
Ik kom uit België.
Ik maak graag foto’s.
Ik spreek thuis
Nederlands.

Schrijf hier over jezelf:
Hoe heet jij?					
Hoe oud ben je?				
Waar kom je vandaan?		
Heb je broers of zussen?		
Welke taal spreek je?			
Wat doe je graag?			

Teken je
eigen vlag.

de voetbal

2

BELANGRIJKE ZINNEN
Hoe heet je?							Ik heet ...
Wat is je naam?						 Mijn naam is ...
											Ik ben ...
Hoe oud ben je?						 Ik ben ... (jaar).
											Ik ben ... jaar oud.
Waar kom je vandaan?				 Ik kom uit...
Uit welk land kom je?				 Ik kom uit ...
Uit welke stad kom je?				 Ik kom uit ...
Waar ben je geboren?				 Ik ben geboren in ...
Welke taal spreek je (thuis)?		 Ik spreek (thuis) ...
Wat is je moedertaal?				 Mijn moedertaal is ...
Heb je broers of zussen?			 Ik heb een broer.
											Ik heb twee zussen.
Wat doe je graag?					
Wat vind je leuk om te doen?		

Ik spreek
Nederlands.

Türkçe
konuşuyorum
Mówię po
polsku.

أنا أتحدث العربية

Ik maak graag foto’s.
Ik hou van voetballen.

BELANGRIJKE WOORDEN
de bel (bellen)				
de broer (broers)			
de deur (deuren)			
de familie (families)		
het land (landen)
de man (mannen)		
de moeder (moeders)		
de naam (namen)
→ de achternaam
(achternamen)
→ de voornaam
(voornamen)

beste
binnen ←→ buiten
groot ←→ klein
thuis
vaak

het plein (pleinen)
het raam (ramen)
= het venster (vensters)
het restaurant (restaurants)
de school (scholen)
het spel (spelen)
→ het spelletje (spelletjes)
de stad (steden)		
de stoel (stoelen)
de taal (talen)
→ de moedertaal
(moedertalen)
de tafel (tafels)
het terras (terrassen)
de vader (vaders)
de vriend (vrienden)
→ de vriendin
(vriendinnen)
de vrouw (vrouwen)		
de zus (zussen)

drinken (ik drink, jij drinkt)
eten (ik eet, jij eet)
hebben (ik heb, jij hebt, hij
heeft)
heten (ik heet, jij heet)
horen (ik hoor, jij hoort)
noemen (ik noem, jij noemt)
openen (ik open, jij opent)
←→ sluiten (ik sluit, jij sluit)
→ open ←→ dicht
praten (ik praat, jij praat)
spreken (ik spreek, jij
spreekt)
staan (ik sta, jij staat)
wonen (ik woon, jij woont)
zien (ik zie, jij ziet)
zijn (ik ben, jij bent, hij/zij is)
zitten (ik zit, jij zit)

de man = de echtgenoot
de vrouw = de echtgenote
Die mensen zijn met elkaar getrouwd.
Maar ook:
Hans is een man.
Maria is een vrouw.
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getrouwd

1 Heb je het begrepen?
											 			ja				
				
1 Komt Marek uit Turkije? 						
2 Is Tess veertien jaar? 							
				
3 Komt Esma uit Syrië? 							
				
4 Houdt Marek van voetballen? 				
				
5 Heeft Tess een broer? 							
				
6 Is Robin twaalf jaar? 							
				
7 Komt Marek uit België? 						
				
8 Is Jacobs de achternaam van Kaya?
				

2

nee

Puzzel

van links naar rechts

1
2

2

5

3

6
4

van boven naar beneden
5

6

1

3

3

4

Woordspin

Bekijk de woordspin. Kun je er nog meer woorden bij zetten?
Maak de woordspin over Kaya ook af.

het meisje
de broer
(Armen)
14 jaar
Maak nu een woordspin over jezelf. Gebruik een los blad. Zet je naam in het midden.

4

4 Kies het goede antwoord
1

Hallo Kaya, hoe oud ben je?
a Ik spreek Turks en Nederlands.
b Ik ben veertien jaar.
c Ik heb een broer.

5

Dag Esra. Welke taal spreek jij?
a Ik spreek Turks en Nederlands.
b Uit Turkije.
c Mijn man heet Servaas.

2

Dag Marek, Waar ben je geboren?
a Ik kom uit België.
b Ik ben vijftien.
c In Polen.

6

Hoi Servaas. Wat is jouw achternaam?
a Ik ben de man van Esra.
b Jacobs.
c Servaas.

3

Hoi Esma, wat is jouw bijnaam?
a Mijn naam is Esma.
b Mijn vrienden noemen me Essie.
c Mijn broer heet Armen.

7

Hallo Essie. Wat doe je graag?
a Ik hou van mijn broer.
b Ik hou van spelletjes doen.
c Ik heb een broer.

4

Hallo Tess, heb je broers of zussen?
a Ik heb een zus.
b Mijn zus heet Robin.
c Mijn zus is dertien jaar.

5

Familie

het spelletje

Asra, Servaas, Kaya en Kamil zijn familie.
Hier zie je hoe je hun relaties noemt:
Kun je eenzelfde tekening maken met jouw familie? Gebruik een los blad.
de vrouw
de man
broers

de moeder

de vader

de zoon

5

de broer

Een broer is een jongen, een zus is een meisje.
Een zoon is een jongen, een dochter is een meisje.
Een vader is een man, een moeder is een vrouw.
het meisje (meisjes)
de jongen (jongens)
de vrouw (vrouwen)
de man (mannen)

de man / de jongen
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Kies

1

Kaya is een

2

Hij heeft een

3

Esra is zijn

4

Met zijn vader spreekt hij

5

Esra is een

6

Jacobs is haar

7

Kaya is haar

8

Servaas is haar

9

Servaas is zijn

. (jongen/meisje)
. (broer/zus)
. (vader/moeder)
. (Nederlands/Turks)

. (man/vrouw)
. (voornaam/achternaam)
. (zoon/dochter)
. (man/vrouw)

. (voornaam/achternaam)

10 Hij is een

. (jongen/man)

11 Hij is de

(vader/zoon) van Kaya.

7

Jouw vrienden

Kies twee vrienden. Maak woordspinnen op een los blad, met hun
naam in het midden. Wat weet je over hen? Zitten ze in jouw klas?
Dan kun je vragen stellen.
Wat doe je met je vrienden? Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Vraag het aan de leerkracht en aan elkaar. Kun je uitbeelden wat je
bedoelt?

6

de vrouw / het meisje

8 Wat hoort bij elkaar? Trek een lijntje
1
2
3
4
5
6
7

de vader						buiten
de zus							klein
binnen							de moeder
de tafel						de stoel
groot							de vriendin
de vriend						de broer
de zoon						de dochter
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Zet in de juiste kolom

de man – de jongen – de zus – de vriendin – de broer – de vrouw – het meisje – de zoon –
de moeder – de dochter – de vriendin – de vader
				

					

				

					

				

					

				

					

				

					

				

					

10 Streep door wat fout is
Ik zit in het restaurant.						Ik zit binnen/buiten.
1

Mijn vader zit op het terras.					
Hij zit binnen/buiten.

2

Mijn moeder zit in het restaurant.			Zij zit binnen/buiten.

3

Mijn broer zit op een ... 						
raam/stoel.

4

Mijn zus zit aan een ... 						
tafel/stoel.

het raam = het venster
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11 Vul in
kleine - stoelen - dag - vaak - de moeder - grote - tafels - raam - sluit - beste - een restaurant
1

Esma, Tess, Kaya en Marek zijn de

2

Ze zien elkaar elke

3

De vader en

4

De vrienden zijn daar

5

In het restaurant staan zes

6

Er staat één

7

Op het terras staan vier (4) kleine

8

Als je de deur opent of

vrienden.
.
van Kaya hebben

.

.
tafels met
tafel bij het

.
.

met stoelen.
, hoor je een belletje.

12 Wat zie je? Vertel.
Dit is een foto van een terras op een plein.
Wat zie je? Wat doen de mensen? Schrijf op.

13 Het plein
Het restaurant ligt aan een plein. Dat is een open plek in een dorp of een stad.
Waar kom jij vandaan? Is daar ook een plein? Wat zie je daar? Praat er samen over.

In een stad wonen veel mensen.
In een dorp wonen niet veel me

nsen.
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14 Vul in
naam - een broer - veertien - heet - uit - noemen

naam				

is Esma.

1

Hallo! Mijn

2

Mijn vrienden

3

Ik ben

(14) jaar.

4

Ik kom

Syrië.

5

Ik heb

6

Hij

me Essie.

.
Armen.

thuis - ben - dertien - vijftien - een zus - kom
7

Dag! Ik

Tess.

8

Ik ben

(15) jaar.

9

Ik

10 Ik heb
11 Zij is

uit Nederland.
.
(13) jaar.

12 Wij spreken

Nederlands.

België - broer - veertien - heet
13 Hoi! Ik

Kaya.

14 Ik ben

(14) jaar.

15 Ik kom uit

.

16 Ik heb een

.

naam - heb - jaar - kom
17 Hallo! Mijn

is Marek.

18 Ik ben zestien (16)

.

19 Ik

uit Polen.

20 Ik

twee broers.
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15 Bijnamen
Essie is de bijnaam van Esma. Heb jij ook een bijnaam? Hebben jouw vrienden een bijnaam?
Schrijf de namen op met de bijnaam of bijnamen ernaast. Word je thuis anders genoemd dan op
school? Welke namen vind je leuker: de echte namen of de bijnamen?
naam															bijnaam
			

Esma								

					

Essie (op school)						

16 Spelletje
Speel het bordspel ‘Hallo!’.
Je vindt het op onze website.

UITSPRAAK 1
Dag! Welke taal spreek jij?
[ɑ] 			 [a]
dag taal

17 Luisteren

18 Spreek het uit

Luister naar de woorden. Klinken ze als dag
[ɑ] of taal [a]? Zet een kruisje op de juiste
plek.

mag, maag
klas, Klaas
was, waas
man, maan
kwal, kwaal
bar, baar

		dag				taal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

		
		
		
		
		
		
		
		

Kijk goed naar de mond als je
naar de uistpraak luistert.
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UITSPRAAK 2
Armen is acht jaar.
[ɑr]
Armen
[ar]
jaar

Tongbrekerel achter
Kun je dit sn
elkaar zeggen?

19 Luisteren

Het haar van dein
zwarte kat zat
de war.

Luister naar de woorden. Klinken ze als
Armen [ɑr] of jaar? [a] Zet een kruisje op de
juiste plek.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Armen			jaar
			
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			

21 Spreek het uit
nar, naar
zwart, zwaard
hard, haard
war, waar
sar, Saar

TAALRIEDEL 1
A											B
Ik heet Lia. Hoe heet jij?			 Ik heet Arjen.
Ik ben twaalf.							Ik ben zestien.
Heb jij een broer?					
Hoe heet jouw zus?					
Hou jij van sport?					
Mijn zusje ook.						
Ze is pas vijf.							

Ik heb een zus.
Haar naam is Noor.
Ik voetbal graag.
Hoe oud is zij?
Mijn zus is tien.

Polen
			 Hij is een Pool.										Zij is een Poolse.			
			 Hij is een Poolse jongen.							Zij is een Pools meisje.
			 Hij spreekt Pools.									Zij spreekt Pools.
Ga naar de website voor een lijst met meer landen.
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Telwoorden

20 Vul in

Hier zie je een aantal telwoorden staan.
Je vindt er meer online .

1

één 											

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

één			11
twee			12
drie			13
vier			14
vijf				15
zes				16
zeven			17
acht			18
negen			19
tien			20

elf							
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig

8
14
20
6
9
11
18
4

tellen (ik tel, jij telt)
het getal (getallen)
het cijfer (cijfers)
→ Het getal 12 bestaat uit de cijfers 1 en 2.

2
9
19

21 Een race
Werk in tweetallen. Schrijf voor elkaar tien (10) getallen op een velletje papier. De ander moet
daar het juiste woord achter schrijven. Wissel van papier en begin. Wie is het eerste klaar?
Bijvoorbeeld:			Jij schrijft:			Jouw partner schrijft:
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acht 				

					

22 Kijk om je heen
Maak een zin en lees de zin hardop.
Bijvoorbeeld:
Hoeveel ramen zie je?		

Ik zie twee ramen.														

Hoeveel ramen zie je? 		
Hoeveel stoelen zie je?		
Hoeveel tafels zie je?			
Hoeveel meisjes zie je?		
Hoeveel jongens zie je?		
Hoeveel deuren zie je?		
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OP DE FOTO
Ik maak een foto
Jij maakt een foto
Hij maakt een foto
Zij maakt een foto
Wij maken foto’s
Jullie maken foto’s
Zij maken foto’s
En u maakt foto’s

Klik, klik
Op de foto, op de foto
Klik, klik
Op de foto jij en ik
Hij maakt een foto van mij
Hij maakt een foto van jou
Hij maakt een foto van hem
Hij maakt een foto van haar
Hij maakt een foto van ons
Hij maakt een foto van jullie
Hij maakt een foto van hen
Hij maakt een foto van u

Klik
Klik

Klik, klik
Op de foto, op de foto
Klik, klik
Op de foto jij en ik
Op de foto jij en ik
Op de foto jij en ik

Klik, klik
Op de foto, op de foto
Klik, klik
Op de foto jij en ik

het fototoestel

23 Goed of fout? 							
												goed			fout			correctie
1

Kaya maak een foto van Essie.		

2

Wij maken een foto van jou.

3

Meneer Jacobs drinken thee.

4

Jullie drinken geen thee.

5

Ik maakt een foto van Essie.

6

Marek drinkt graag koffie.

		 		

x

maakt 					

		

		

24 Vul de juiste vorm in
1

Tess

2

Wij

3

Jullie

4

Essie en haar broer

graag.								 (zingen)
geen koffie.				

		

(drinken)

veel foto’s.					 (maken)
een liedje.		

13

(zingen)

DE NEEF VAN MAREK
In dit verhaal hoor je:
Essie, Kaya, Tess, Marek, Szymon en Esra (de moeder van Kaya).
De vrienden zitten in restaurant ‘Het Plein’. Ze eten broodjes en drinken thee met suiker. Ze
praten over de neef van Marek. De ouders van Kaya zijn in de keuken. Zij zijn aan het koken.
Het ruikt lekker in het restaurant.
Essie:
Marek:

Essie:
Marek:
Kaya:
Marek:
Essie:
(gelach)
Kaya:
Marek:

Marek:
(gelach)
Kaya:

Hoe oud is jouw neef?
Hij is negentien (19).
Hij heeft een zus van
tweeëntwintig (22).
Hoelang woont hij hier?
Hij woont hier pas.
(met volle mond) Spreekt hij
Nederlands?
Wat zeg je?
Spreek jij Nederlands, Kaya?

We noemen hem Bunny

Wat?! Nee hoor!
Niemand noemt me ‘Bunny’.
Essie:
Nou ...
Tess:
Daar is je moeder, Kaya.
Dag Esra.
Dag mama.
Kaya:
Esra:
Dag jongens.
Dag Bunny.
(Iedereen lacht.)
Kaya:
Mama!
Ik heet Kaya!
Esra:
Kaya, wie is dit?
Dit is de neef van Marek.
Kaya:
Hij heet Szymon.
Szymon: Goedemiddag, mevrouw.
Dag Szymon.
Esra:
Zeg maar Esra, hoor.
Kaya:
Szymon leert Nederlands.
Szymon: Ja, ik ga elke dag naar de
Nederlandse les.
Wat goed.
Kaya:
Esra:
Ja, wat knap.
Ik woon hier al lang. Mijn
Nederlands was vroeger slecht.
Maar nu heel goed.
Szymon, welkom in ons
restaurant.
We zijn blij dat je er bent.
		

Spreekt hij Nederlands?
Weinig.
Hij spreekt een beetje
Nederlands.		
Hij gaat elke dag naar de
Nederlandse les.
Tess:
En wat is zijn naam?
Marek: Hij heet Szymon.
Tess:
Is hij knap?
Marek: Ja, weet ik veel ...
Essie:
Tess!
Marek: Szymon kan heel goed koken.
In Polen werkte hij in een ...
(Het belletje aan de deur rinkelt.)
Marek: Daar loopt hij.
(Getik op het raam.)
Hé Szymon!
(belletje)
We zitten hier!
Hoe gaat het?
Szymon: Goed. Hallo.
Marek: Dit zijn mijn vrienden.
Tess:
Hoi Szymon. Ik heet Tess.
Szymon: Dag Tess.
Essie:
En ik ben Esma.
Tess:
We noemen haar Essie.
Szymon: Hallo Essie.
Kaya:
Ik heet Kaya.
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BELANGRIJKE ZINNEN
vragen hoelang iemand ergens woont
Woon je hier al lang?				 Ja, ik woon hier al tien (10) jaar.
											Nee, ik woon hier pas.
Hoelang woon je hier?				 Ik woon hier net.
vertellen hoelang je ergens woont
Ik woon hier nu drie (3) jaar.		 Ik woon nu drie (3) jaar in ...
Ik woon hier (nog maar) kort.		
Jij woont hier pas.					
Hij woont hier (nog maar) net.		

Ik woon (nog maar) kort in ...
Jij woont pas in ...
Hij woont (nog maar) net in ...

Ik woon hier al lang.				
Jij woont hier al een tijd.			

Ik woon al lang in ...
Ik woon al een tijd in ...

iemand een compliment geven
Wat goed!
Goed, hoor!
Wat knap!
Knap, hoor!
Heel goed!
Goed gedaan!

Knap hoor!

BELANGRIJKE WOORDEN
het broodje (broodjes)
→ het brood (broden)
de keuken (keukens)
de les (lessen)
de neef (neven)
→ de nicht (nichten)
de suiker
de thee

gaan (ik ga, jij gaat)
koken (ik kook, jij kookt)
leren (ik leer, jij leert)
lopen (ik loop, jij loopt)
ruiken (ik ruik, jij ruikt)
→ Het ruikt lekker.

het broodje
het brood

Je bent knap. = Je bent mooi.
Wat knap van je. = Wat goed van je.
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blij
goed ←→ slecht
hier ←→ daar
knap ←→ lelijk
kort ←→ lang (tijd)
lekker ←→ vies
Nederlands
→ Nederland
niemand
nu ←→ straks/later
weinig = een beetje ←→ veel
welkom

25 Heb je het begrepen?				
											 		 ja					nee
1 Zijn de ouders van Kaya in de keuken?		 				
2 Heeft Marek een neef?						
				
3 Heet zijn neef Eryk?							
				
4 Is Szymon negentien jaar?					 				
5 Spreekt hij veel Nederlands?					 				
6 Woont hij hier al lang?						 				
7 Is Esra de vader van Kaya?					 				
8 Is Bunny de bijnaam van Kaya?				 				

26 Vul in
suiker - restaurant - ouders - koken - broodjes - drinken - lekker - praten
1

De vrienden zitten in

‘Het Plein’.

2

Ze eten

3

Ze

over de neef van Marek.

4

De

van Kaya zijn in de keuken.

5

Zij zijn aan het

6

Het ruikt

en

thee met

.
in het restaurant.

27 Broodjes
Eet jij ook weleens een broodje? Wat doe je erop? Als je het woord niet weet, kun je het dan
misschien:
- tekenen?
- laten zien?
- uitbeelden?

28 Trek een lijntje
1
2
3
4
5

het broodje					koken
de keuken						drinken
de thee						eten
de stoel						spreken
de taal							zitten

de keuken
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.

29 Vul in
heet - pas - les - spreekt - een beetje - naam - knap - Hoelang
1

woont hij hier?

2

Hij woont hier

3

En

4

Hij spreekt

5

Hij gaat elke dag naar de Nederlandse

6

En wat is zijn

7

Hij

8

Is hij

.
hij Nederlands?
Nederlands.
.
?
Szymon.
?

30 Zet in de goede volgorde zoals in het verhaal
1

De

een - vrienden - broodje - eten - .

2

Ze

thee - drinken - suiker - met - .

3

Woon

jij - al - hier - lang - ?

4

Is

knap - hij - ?

31 Vul in: hier en daar
-

Daar loopt hij! Hé, Szymon! We zitten hier!
Daar is je moeder, Kaya.
hier		dichtbij
daar		verder weg

1

(Hier/Daar)

staat een stoel.

2

(Hier/Daar)

staat een tafel.

3

(Hier/Daar)

is Essie.

4

(Hier/Daar)

is Marek.
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32 Wat is de goede reactie?
1

Hoelang woon je hier?
a Ik woon hier nu twee jaar.
b Ik woon in Amsterdam.
c Hij woont hier al lang?

2

Ik heb elke dag Nederlandse les.
a Daar is Kaya.
b Hij woont in Nederland.
c Wat goed!

3

Wonen jullie hier al lang?
a Nee, hij woont hier pas.
b Nee, wij wonen hier pas één (1) jaar.
c Ja, wij wonen in Vilvoorde.

erdam.

Ik woon in Amst

33 Wie is het?
1

Hij spreekt een beetje Nederlands.				

2

Hij heeft een neef van negentien (19).			

3

Hij heeft een zus van tweeëntwintig (22)		

4

Hij kan goed koken.								

5

Zij noemt Kaya ‘Bunny’.							

34 Vul in
1

Niet hier, maar 				

2

Niet goed, maar 				

3

Niet een beetje, maar		

35 Interviewen

36 Wat denk jij?

Interview zes mensen. Vraag hoe ze heten
en hoelang ze hier wonen. Schrijf de
antwoorden op een blaadje.

Marek vertelt iets over zijn neef als het
belletje gaat. Wat wil hij vertellen, denk je?
Maak de zin uit het verhaal af:
Marek:		
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Szymon kan heel goed koken.
In Polen werkte hij in een

UITSPRAAK 3
Szymon komt uit Polen.
Hij kan goed koken.
[]
komt
[oo]
koken

37 Luisteren
Luister goed naar de woorden. Klinken ze
als komt [ ] of koken [o]?
Zet een kruisje op de juiste plek.

koken

38 Spreek het uit

		komt			koken
		
1		 			
2		 			
3		 			
4		 			
5		 			
6		 			
7		 			
8		 			
9		 			
			
10		
			
11		
			
12		

Goedemorgen.			
Goedemiddag.			
Goedenavond.			
Goedenacht.				

om, oom
dop, doop
kok, kook
rot, rood
schol, school

Groeten
Hallo!				Doei!
Dag!					Tot ziens!
Hoi!					Dag!
Hé!

Dit zeg je als het ochtend is.		
Dit zeg je als het middag is.		
Dit zeg je als het avond is.			
Dit zeg je als het nacht is.			

de ochtend = de morgen
de middag
de avond
de nacht

39 Vul in
1

De ochtend			

		

Dit zeg je als het ochten d			

is.		

!

2

De m

		

Dit zeg je als het

is.		

!

3

De a

		

Dit zeg je als het

is.		

!

4

De n

		

Dit zeg je als het

is.		

!
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TAALRIEDEL 2
A
		
Ik heet Margriet.					
Ik woon in Gent.					
Woon jij daar lang?				
En spreek jij Turks?				
Een mooie taal.					

B
Mijn naam is Ben.
Daar woon ik ook.
Ik woon daar net.
Nee, Ik spreek Spaans.
Dat vind ik ook.

PROBLEMEN
In dit verhaal hoor je:
Essie, Kaya en Tess.
Kaya en Essie zitten aan een tafeltje in restaurant Het Plein. Ze doen samen huiswerk. Essie
doet haar boek dicht.
(Essie zucht)
Kaya:		 Hoe gaat het, Essie?
Essie:		 Niet zo goed.
Kaya:		 Wat is er?
Essie:		Problemen.
Kaya:		 Bij je familie in Syrië?
Essie:		 Ja. Mijn neefje is ziek.
Kaya:		 Jouw kleine neefje?
het huiswerk
Essie:		 Ja, Jazan.
		 Hij is vier jaar.
Kaya:		 Net als Kamil.
Essie:		 Er is geen dokter.
		 Ik denk de hele dag aan mijn neefje ...
Kaya:		 Je nichtjes zijn 10 en 14, toch?
Essie:		Ja.
		 Ik heb een beetje buikpijn.
Kaya:		 Van de stress?
Essie:		 Ik denk het.
Kaya:		 Dat begrijp ik.
		 Kan ik iets voor je doen?
Essie:		 Je doet iets.
		 Je luistert naar me.
(belletje)
Marek:
Hoi!
Tess:
Hé jongens, hoe gaat het met het huiswerk?
Kaya:
We zijn klaar. Toch, Essie?
Essie:
Ja, we zijn klaar.
Kaya:
We gaan nu iets leuks doen.
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de boeken

BELANGRIJKE ZINNEN
vragen en zeggen hoe het gaat
Hoe gaat het?						Het gaat...
Hoe gaat het met je?				 Met mij gaat het ...
Hoe gaat het met jullie?				 Met ons gaat het ...
Hoe gaat het met u?					 Met mij/ons gaat het ...
super
											Bijvoorbeeld:
goed
slecht 									Met mij gaat het slecht.
niet zo goed							Het gaat niet zo goed.
gaat wel
het gaat wel							Het gaat wel.
goed										Met ons gaat het goed.
niet zo goed
heel goed/prima/uitstekend/
super/fantastisch					Het gaat super.
slecht
zeggen dat je je iets kunt voorstellen
Dat kan ik me voorstellen.
dat kan ik me indenken.
Dat begrijp ik.
Dat snap ik.

BELANGRIJKE WOORDEN
het boek (boeken)
de buikpijn
→ de buik (buiken)
→ de pijn (pijnen)
de dokter (dokters)
het huiswerk
het probleem (problemen)
de stress

denken (aan) (ik denk, jij denkt)
doen (ik doe, jij doet)
luisteren (ik luister, jij luistert)
zuchten (ik zucht, jij zucht)

iets lekkers

klaar
ziek
iets ...
iets leuks			
iets lekkers		
iets anders		

Laten we iets leuks doen.		
Hij eet iets lekkers.
Ik moet aan iets anders denken.

40 Heb je het begrepen?
											 		 		
ja					nee
				
1 Maken Essie en Kaya samen huiswerk?			
2 Gaat het goed met Essie?						
				
3 Is de tante van Essie ziek?						
				
4 Is er een dokter om te helpen?					
				
5 Heeft Essie buikpijn?								 				
6 Komt Marek binnen?								 				
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41 Vul in
ziek - stress - gaat - goed - denk - dokter - buikpijn
1

Hoe

het, Essie?

2

Niet zo

3

Mijn neefje is

4

Er is geen

5

Ik

6

Ik heb een beetje

7

Van de

.
.
.
de hele dag aan mijn neefje ...
.
?

42 Vul in: Hoe gaat het?
1

Het gaat slecht. 						

2
3
4
5

43 Dobbelen
Dit kun je samen doen. Je vraagt aan elkaar hoe het gaat. Voordat je antwoord geeft gooi je met
de dobbelsteen. Wat je gooit bepaalt het antwoord. Wie het eerste vier verschillende antwoorden
heeft gegooid, heeft gewonnen.
Tip: laat emotie zien en horen als je antwoord geeft!
Bijvoorbeeld:
A: ‘Hoe gaat het met je?’
): ‘Het gaat prima.’
B (gooit
Slecht.							

				

Het gaat goed.				

Het gaat niet zo goed.			

				

Het gaat prima. 				

Het gaat (wel).			

				

Kies zelf een antwoord. 		

		

22

44 Toneelspelen
Je leest een zin uit het lijstje hieronder hardop. Maar voordat je dat doet, gooi je met de
dobbelsteen. De emotie die je laat zien en horen, hoort bij wat je gooit (zie het lijstje hierboven).
Bijvoorbeeld:
.
Je gooit
Je leest de eerste zin alsof het slecht met je gaat.
. Je leest de tweede zin alsof het wel gaat. Enzovoort.
Daarna gooi je
1
2
3
4
5
6

Het gaat prima met mij.
Goedemorgen!
Ik heet ... (je naam).
Hoe gaat het met jou?
Ik ben ... (je leeftijd).
Ik spreek Nederlands.

zijn
Ik 			 ben
Jij 			 bent
Hij			 is 		
Zij			 is 		
Wij 		 zijn

leuk.
leuk
leuk.
leuk.
leuk.

Jullie		 zijn leuk.
Zij 			 zijn leuk.
U 			 bent leuk.

hebben
Ik 			 heb 		 een zus.		
Jij 			 hebt 		 een zus.		
Hij 		 heeft 		 een zus.		
Zij 			 heeft 		 een zus.		
Wij 		 hebben een zus.		
								Maar:
Jullie hebben een zus.		
Zij 			 hebben een zus.		
U 			 heeft 		 een zus.		

Dit is mijn zus.
Dit is jouw zus.
Dit is zijn zus.
Dit is haar zus.
Dit is onze zus.
Dit is ons zusje (het zusje).
Dit is jullie zus (de zus).
Dit is hun zus.
Dit is uw zus.

45 Vul de juiste vorm in
1

(hebben)

De jongens

een broer.

2

(zijn)

Het meisje

3

(hebben)

Ik

een boek.

4

(hebben)

Jij

twee zussen.

5

(zijn)

Wij

verlegen.

6

(zijn)

Hij

vier (4) jaar.

7

(hebben)

Jullie

8

(hebben)

De ouders

9

(zijn)

Ik

een beetje verlegen.

10 (zijn )

Jij

mijn broer.

twaalf (12) jaar.

een restaurant.
vijf (5) kinderen.
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46 Volg het voorbeeld

Zijn						moeder is buiten.
Haar						zusje is vijf (5) jaar.

1

(de jongen) 		

2

(het meisje) 		

3

(wij) 				

ouders zijn in de keuken.

4

(jullie) 				

broer is twaalf (12).

5

(ik) 				

vriendin is verlegen.

6

(de ouders) 		

kinderen zijn naar school.

47 Zinnen dobbelen
Dit kun je samen doen. Gooi een dobbelsteen en maak zes (6) zinnen. Voor elke zin gooi je 2
keer. De eerste worp bepaalt het onderwerp. De tweede worp geeft je het werkwoord. Je mag
zelf een woord kiezen uit de derde kolom.
Bijvoorbeeld:
				 1						2						3
					
					
				
				de broer 				zijn 					klein.
				

De broer is klein.								

			
				

1						2						3

			de vader				spreken				een broer
			

ik						hebben				Hassan

			

de vrienden			zijn						in Brussel

			

jij						lopen					Pools

			

de broer				wonen					klein

			

de zussen				heten					buiten

1
2
3
4
5
6

24

TAALRIEDEL 3
A									B
Goedemorgen.				Goedemorgen.
Gaat het goed?				 Het gaat prima.
									En met jou?
Ook heel goed.
Dankjewel.					Dag, tot ziens.

JE NAAM
Ik ben je naam vergeten
Maar ik weet nog wat je verder zei
Ik weet hoe oud je bent
Ik weet waar je vandaan komt
Je hebt een zus
En je woont net achter mij

Ik ben verlegen.
Maar toch zie jij me staan.
Niets ben ik vergeten:
Je stem, je glimlach
Alleen je naam
Alleen je naam

Ik ben verlegen.
Maar toch zie jij me staan.
Niets ben ik vergeten:
Je stem, je glimlach
Alleen je naam
Alleen je naam

Hoe heet jij?
Wat is je naam?
Hoe heet jij?
Wat is je naam?
Ik durf het niet te vragen
Ik durf het niet te vragen
Ik durf het niet te vragen, nee

Hoe heet jij?
Wat is je naam?
Hoe heet jij?
Wat is je naam?
Ik ben je naam vergeten
Maar ik weet nog wat je verder zei
Ik weet waar je geboren bent
Hoelang je hier nu woont
Je hebt twee broers
En je woont heel dicht bij mij
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BELANGRIJKE WOORDEN

48 Dichtbij of ver weg

de glimlach
→ glimlachen (ik glimlach, jij glimlacht)
→ de lach
→ lachen (ik lach, jij lacht)
de stem (de stemmen)

Wie is jouw beste vriend of vriendin? Woont
hij of zij dichtbij of ver weg?

durven (ik durf, jij durft)
vergeten (ik vergeet, jij vergeet)
dichtbij ←→ ver weg
verlegen

49 Woordspin
Bekijk de woordspin. Welke woorden kun je samen bedenken om erbij te zetten?

de lach
de glimlach

lachen

blij

de grap

50 Maak een vraag
Er zijn veel dingen die de zangeres weet. Maar als je die dingen nog niet weet, hoe vraag je er
dan naar? Schrijf de vraag erachter.

Hoe oud ben je? 											

1

Ik weet hoe oud je bent.				

2

Ik weet waar je vandaan komt. 		

3

Je hebt een zus.						

4

En je woont net achter mij.			

5

Ik weet waar je geboren bent.		

6

Ik weet hoe lang je hier nu woont.

7

Je hebt een broer.					
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