Hoofdstuk 3 - Extra spreekopdrachten 1, 2, 3 en 4

Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 4 moeten kort zijn. U hebt 20 seconden spreektijd.
Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. Voor het bekijken van deze extra
informatie krijgt u steeds 5 seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met
spreken. Als de spreektijd voorbij is, hoort u weer een pieptoon, en dan begint de volgende
opdracht.
Dan beginnen nu de opdrachten.

Opdracht 1

5/20 sec.

Uw vriend gaat binnenkort een reis maken door Zuid-Amerika.
U komt hem tegen op het station.
Wat vraagt u aan hem?
Bekijk eerst de informatie.

U kunt denken aan:
• Landen die hij bezoekt.
• De duur van de reis.
• Groepsreis of individuele reis.

Opdracht 2

5/20 sec.

Uw buurvrouw heeft na acht jaar haar Nederlandse paspoort gekregen.
U koopt een bos bloemen voor haar en gaat bij haar op bezoek.
Wat zegt u tegen haar?

Opdracht 3

5/20 sec.

U weet niet precies uit welk land uw collega komt.
Ze heeft u dat wel al een keer verteld, maar u bent het vergeten.
Wat vraagt u aan uw collega?
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Opdracht 4

5/20 sec.

Uw neef uit Griekenland komt bij u op bezoek.
U gaat samen met uw vriendin naar Schiphol om uw neef af te halen.
Kijk naar het plaatje.

Luister naar uw vriendin en reageer.

- Zeg, hoe ziet jouw neef er eigenlijk uit?
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Hoofdstuk 3 - Extra spreekopdrachten 5, 6, 7 en 8

Bij deze opdrachten moet u een langer antwoord geven. U hebt hier 30 seconden spreektijd.
Soms staan er plaatjes bij de opdrachten. U moet deze informatie gebruiken bij het geven van
uw antwoord. Bij deze opdrachten krijgt u altijd 15 seconden om uw antwoord voor te bereiden.
Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken. Als de spreektijd voorbij is, hoort u
weer een pieptoon, en dan begint de volgende opdracht.
Dan beginnen nu de opdrachten.

Opdracht 5
U gaat op vakantie. Uw buren zullen tijdens uw vakantie op uw huis passen. De
buurvrouw vraagt wat zij voor u kan doen. Kijk naar de plaatjes.

15/30 sec.

Vertel de buurvrouw wat zij moet doen. U hoort eerst uw buurvrouw.

- Wat kan ik voor jullie doen als jullie weg zijn?
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Opdracht 6
U hebt een reis gemaakt naar uw familie in Australië. Kijk naar de plaatjes.

15/30 sec.

Vertel waar u bent geweest en wat u daar hebt gedaan.
Vertel ook wat u van de reis vond. Vertel wat u leuk vond en wat u niet leuk vond.
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Opdracht 7

15/30 sec.

U spreekt meer dan één taal.
Dat heeft voordelen.
Kijk naar de plaatjes.

Vertel welke talen u spreekt en noem twee voordelen.

Opdracht 8
Wat vindt u?
15/30 sec.

Sommige mensen willen in hun vakantie altijd goed weer hebben. Ze gaan
daarom naar landen waar de zon altijd schijnt. Vertel of u het belangrijk vindt
dat het tijdens de vakantie altijd goed weer is. Vertel ook waarom u dat wel of
niet belangrijk vindt.
U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon
met spreken.
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