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Inleiding 

Onder de naam Zo dichtbij heeft het Goethe- Instituut Amsterdam materiaal ontwikkeld om 

leerlingen te laten zien hoe makkelijk de Duitse taal is.  

Het Nederlands en het Duits zijn nauw verwant aan elkaar, er zijn daarom veel Duitse en 

Nederlandse woorden die erg op elkaar lijken en het materiaal wil leerlingen deze 

overeenkomsten laten ontdekken via woordenschatposters en allerlei interactieve 

activiteiten met de woordenschat: domino (zelf maken), kruiswoordraadsels, ‘woordsteel-

verhalen’. Het Goethe-instituut heeft 3 thema’s uitgewerkt (zomer, natuur, nacht) maar de 

activiteiten zijn goed toepasbaar op andere thema’s. Bij elk thema is er een uitgebreide 

handleiding. 

Voorstel activiteit nacht © Goethe-instituut Amsterdam 

1 Wordle U begint met de wordle en vraagt 

de leerlingen welke woorden ze  

weten. 

Zie pagina 2 van dit 

document 

2 Domino U geeft elk paar om en om een van 

de 3 werkbladen met de domino. 

U laat de leerlingen de vertaling in 

de moedertaal zetten. Vervolgens 

kunnen de leerlingen de kaartjes 

uitknippen, schudden  en 

vervolgens domino spelen. Na de 

eerste rond schuiven de leerlingen 

hun domino door en spelen 

vervolgens het nieuwe dominospel 

Zie pagina 3, 4 en 5  van 

dit document 

3 Woorden vangen  U laat de woordkaarten ophangen. 

U verdeelt de klas in rijen. Die  

staan zo opgesteld dat ze de 

woordkaarten kunnen lezen. U 

leest het verhaal voor. Zodra een 

van de twee leerlingen die 

vooraan staan, een woord hoort 

op een woordkaart, rent die naar 

voren om de woordkaart te 

pakken. De groep met de meeste 

woordkaarten wint.  U vindt de 

woordkaarten achter het verhaal. 

Zie pagina 6 en volgend 

van dit document 

4 Memory U kunt ook een memory laten 

maken en/of spelen 

Zie de laatste pagina van 

dit document. 

https://www.goethe.de/ins/nl/nl/spr/unt/ver/wor.html
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Domino 1 
 

 reis 

 zomer 

 sandalen 

 bikini 

 bezoek 

 achtbaan 

 Noordzee 

 ijs 

 lezen 
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Domino 2 
 

 zwemmen 

 reistas 

 haven 

 ontspannen 

 vliegtuig 

 nacht 

 zon 

 koffer 

 geluk 
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Domino 3 
 

  zonnebril 

 zand 

 pauze 

 ananas 

 zonnecrème 

 paraplu 

 regenkleren 

 winkelen 

 handdoek 
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Een reis naar Nederland  
 

Het is zomer. Julia en Max willen naar Nederland. Ze pakken hun 

spullen in. Wat nemen we mee? Sandalen, zonnebrandolie, 

zonnebril, bikini …! Julia, we gaan naar Nederland, dan neem ik ook 

een regenjas en een regenbroek mee, en een paraplu! Beste Max, 

het is zomer! Ook in Nederland. We gaan naar het strand, we liggen 

de hele dag in het zand en eten ijsjes - softijs, waterijs, Italiaans ijs en 

… En we drinken warme chocolademelk! Voor als het regent neem ik 

een boek en een bordspel mee! Wat? Nee hoor, het wordt mooi 

weer! O.K. Ik laat het spel thuis, als jij meegaat naar Rotterdam!  Wat 

wil je in Rotterdam? Dat is een grote stad met veel verkeer en lawaai! 

Ik wil de haven zien, daar liggen schepen zo groot als voetbalvelden! 

Kun je daar ook winkelen? Ja! Mooi... dan is het een goed idee! Als de 

zon . schijnt, ga ik mee! Die schijnt, zeker weten! Nou dan kun je dus 

je regenkleren thuislaten! Echt? Tuurlijk! Wat neem je mee? Een 

zwembroek, een korte broek, een T-Shirt, een handdoek. Super! zegt 

Julia triomfantelijk! 
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ijs  

zon  

bikini  

strand  

vliegtuig  

zwembroek 

korte broek  

T-Shirt 
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handdoek  

haven  

sandalen  

zomer  

Noordzee  

zonnebrandolie  

zonnebril  

pauze  

relaxen  

lezen  
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Memory  
SANDALEN BORDSPEL ZWEMMEN KOFFER ANANAS IJS ZON ONTSPANNEN BIKINI ACHTBAAN DUIKEN 

STRAND VLIEGTUIG PAUZE REIS ZONNECREME HAVEN GELUK REISTAS LEZEN ZONNEBRIL 

  

 

  

 


