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Samenvatting

Kleding kopen voor een meet-en-greet
Kleding kopen
5
Groepjes van twee
2 lesuren
Boodschappenlijst
Woordenboeken
De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen de stappen hebben
doorlopen en de presentatie hebben afgeleverd. Deze worden
beoordeeld door de docent.
In deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee een
tweetalige boodschappenlijst.

Inleiding
Het thema van deze taak is kleding. Jullie hebben een meet-en-greet met je favoriete
band/zanger/zangeres gewonnen en 800 Euro voor nieuwe kleding. Die ga je online kopen
bij een van de volgende websites, je mag geen andere websites gebruiken (behalve voor het
opzoeken van woorden die je niet kent).
•
•
•

www.zalando.nl
www.esprit.nl
www.otto.nl

En je budget? Je hebt in de lotto gewonnen en je mag 800 Euro uitgeven,
Stap 1 Uitzoeken
Ga naar de websites en zoek kleding uit. Je moet het hele budget uitgeven. Maak een lijstje
met de kleding die je gekocht heb in je moedertaal en het Nederlands, dus met de kleding in
je moedertaal en het Nederlands. Gebruik een woordenboek.
Stap 2 Ping pong (woorden leren)
Nu ga je je 5 belangrijkste woorden leren met de ping-pong-manier. De een noemt het
woord in je moedertaal, de ander zegt het in het Nederlands. Als je dat hebt gedaan, doe je
het omgekeerd. De een zegt eerst het woord in het Nederlands, de ander antwoordt in de
moedertaal.
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Stap 3 Boodschappenmand
Leg de kleding in de boodschappenmand en maak een screenshot van de
boodschappenmand! Wat heb je allemaal gekocht.
Stap 4 Presentatie
Maak een presentatie met het screenshot. Je vertelt wat jullie hebben gekocht (kledingstuk
in het Nederlands). Je juf of meester kiest een paar groepjes die in de klas mogen
presenteren. Kijk voor hoe je beoordeeld wordt, even onderaan.
Stap 5 Ping pong
Je juf of meester gaat de klas in 2 of meer groepen verdelen. Zij noemt een kledingstuk in je
moedertaal of het Nederlands, de groep die het eerst het antwoord geeft, verdient een
punt.

Beoordeling
Onvoldoende 

Voldoende 

Goed ☺

Te weinig gekocht (veel geld
over)

Geld wel uitgegeven maar
weinig passende kleding.

Passende kleding gekocht,
geld uitgegeven.
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