Hoofdstuk 7 - Oefening 6 - Extra luisteroefeningen

Radio Vooruit!
Mensen die samen muziek maken kunnen geen vijanden zijn. Een interview met een medewerker van Musicians without borders.

Opdracht 1
U gaat luisteren naar een radiogesprek met Marjan Visser. Zij werkt bij een club die muziek
gebruikt om mensen in landen waar oorlog is weer wat gelukkiger te maken.
Marjan Visser vertelt eerst wat meer over haar organisatie. Hierbij zit nog geen opgave.
Klik op de link om het interview te beluisteren.
En dan gaat het interview nu verder.
Lees eerst de opgave goed door. Geef antwoord tijdens de stilte en lees meteen de volgende
opgave.
1

Voor wie zijn de projecten bedoeld?
A Voor jonge en oude mensen in Nederland.
B Voor jonge en oude mensen in oorlogsgebieden.
C Voor kinderen in conflictgebieden.

2

Waarom maakt Musicians without borders ook toneelstukken?
A Omdat kinderen het leuk vinden om toneel te spelen.
B Op die manier leren mensen samen te werken.
C Wanneer je toneel speelt, denk je niet meer aan de oorlog.

3

Wat doet Musicians without borders met de oude muziekinstrumenten?
A Ze verkopen ze en met dat geld kunnen ze nieuwe instrumenten
		 kopen.
B Ze lenen ze uit aan kinderen die in hun projecten meespelen.
C Ze geven die instrumenten aan mensen die hun instrument kwijt
		 raakten.

Dit was het einde van het interview over Musicians without borders.
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Opdracht 2
U gaat kijken en luisteren naar een aflevering van het tv-programma Het Klokhuis.
De aflevering heet ‘Tijd’. Geef antwoord op de volgende vragen:
•
•
•

Waar denkt u aan bij de titel ‘De tijd’? Maak een woordspin.
Wat weet u al over dit onderwerp?
Wat wilt u zelf graag over dit onderwerp weten? Schrijf minimaal twee vragen op.

Er staat een korte tekst bij de aflevering: de inleiding. Lees die tekst goed voordat u gaat luisteren en kijken.
• Kunt u nu al zeggen waar de aflevering over gaat?
• Schrijf de belangrijkste woorden uit de inleiding op.
• Kent u de betekenis van die woorden? Zo niet, bespreek ze met elkaar. En
zoek ze op in het Pocketwoordenboek NT2. Hebben ze een sterretje? Dan
zijn het woorden die u zeker moet onthouden. Noteer ze in uw woordenschrift of in www.wrts.nl onder de titel tijd.
Bekijk de rapportagefragmenten van de aflevering ‘De tijd’ en maak de opgaven.
Lees de opgave van tevoren goed door, luister en kijk naar het fragment, zet het fragment op
pauze stand, geef antwoord en lees de volgende opgave en druk weer op start. Klik op de link
om de aflevering te bekijken:
1

Hoe laat is het nu echt?
(tellerstand 01:40 tot 02:17)
A 2 minuten over negen.
B 3 minuten voor negen.
C 9 uur 5 minuten en tien seconden.

2

Waar is de tijdafspraak op gebaseerd?
(tellerstand 02:17 tot 03:14)
A Op de draaiing van de aarde.
B Op de draaiing van de maan.
C Op de draaiing van de zon.

3

Welke uitspraak is juist?
(tellerstand 03:14 tot 03:50)
A Nederland ligt in dezelfde tijdzone als Zuid-Amerika.
B Nederland ligt in dezelfde tijdzone als Zuid-Afrika.
C Nederland ligt in dezelfde tijdzone als Australië.

4

Welke uitspraak is juist?
(tellerstand 03:50 tot 04:35)
A In New York is dezelfde tijd als in Tokio.
B Als het 6 uur is in Amsterdam is het 1 uur ’s nachts in Tokio.
C Als het 6 uur is in Amsterdam is het 1 uur ’s nachts in New York.
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5

Waar wordt de wereldatoomtijd berekend?
(tellerstand 06:15 tot 07:14)
A Nederlands meetinstituut.
B Parijs meetinstituut.
C New Yorks meetinstituut.

6

Wat is de beste uitleg van de truc met de kaars?
(tellerstand 08:35 tot 09:05)
A Ze maakten een kaars. Als er een uur voorbij was zetten ze er een
		 streepje op.
B Ze maakten een grote kaars. Elk streepje was 12 uur.
C Ze maakten een kaars die precies 24 uur kon branden. Elk streepje
		 was een uur.

7

Wat is de beste samenvatting van de werking van de klok?
A In een klok zitten tandwielen die elkaar in beweging zetten. Het
		 grote tandwiel doet er 12 uur over en het kleine tandwiel een uur.
B In een klok zitten tandwielen. Daardoor bewegen de grote en de
		 kleine wijzer.
C In een klok zitten wijzers. Daardoor bewegen de tandwielen en krijg
		 je uren en minuten.

Opdracht 3
Wat doet u in uw vrije tijd? Welke hobby’s heeft u? Via de links op de website kunt u kijken en
luisteren naar mensen met interessante, grappige en leuke hobby’s. Door ze te bekijken en te
beluisteren oefent u ook met instructietaal.

3.1 Koken met Karin: bechamelsaus
U gaat kijken naar een filmpje over het maken van bechamelsaus.
Klik op de link om het filmpje te bekijken.
1

Wat zijn de ingrediënten?
A boter en bloem
B melk en bloem
C bloem, boter en melk

2

Hoeveel boter heb je nodig voor dit recept?
A 30 gram
B 40 gram
C 50 gram

3 Wat is de goede volgorde om deze saus te maken?
A Eerst boter smelten, dan melk erbij doen en ten slotte het meel er
		 door roeren.
B Eerst moet je boter smelten, vervolgens bloem erbij doen en daarna
		 de melk.
C Eerst kruiden met meel mengen, dan boter smelten en als laatste
		 melk en meel erbij doen.
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Hoe lang moet de saus sudderen?
A 10 minuten
B 1 minuut
C 15 minuten

3.2 Recepten allerhande: tomaten ontvellen
U gaat kijken naar een filmpje over tomaten ontvellen.
Klik op de onderstaande link om het filmpje te bekijken.
5

Wat is de goede volgorde van de handelingen?
A Eerst water koken dan een kruis in de tomaat snijden, daarna de
		 tomaten in het water doen en vervolgens koud water erover gieten.
B Eerst de kroontjes van de tomaat halen, dan een kruis in de tomaten,
		 daarna onderdompelen in koud water en ten slotte koken.
C Start met het schillen van de tomaten, daarna doe je ze in koud water
		 en daarna doe je ze in de sla.

3.3 Praktische spullen maken van afvalmateriaal.
Hier krijgt u uitleg over hoe u van een melkpak een portemonnee kunt maken! Leuk en goedkoop! Klik op de onderstaande link om het filmpje te bekijken.
6

Welke spullen heb je nodig om de portemonnee te maken?
A Een pak melk en een nietmachine en een liniaal.
B Een pak melk, plakband, nietmachine, klittenband.
C Een pak melk, nietmachine, klittenband en een schaar.

7

Hoeveel tijd kost het om de portemonnee te maken?
A 15 minuten
B 10 minuten
C 5 minuten

Controleer uw antwoorden met behulp van de sleutels nadat u alle vragen bij de luisterteksten beantwoord heeft
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