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Inleiding 
Onder de naam Zo dicht bij 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, kruiswoordraadsels, ‘woordsteel-verhalen’, 

taboe. De activiteiten zijn ook geschikt voor niet-Duitstalige leerders van het Nederlands.  

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.  

Op de volgende pagina’s vindt u een Nederlandse versie. 

Voorstel activiteit nacht1  

 Wat? Hoe? Waar vind ik het? 

1 Wordle U begint met de wordle en vraagt 

de leerlingen welke woorden ze  

kennen. 

Zie pagina 3 van dit 

document 

2 Domino U geeft elk paar om en om een van 

de 3 werkbladen met 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 4, 5 en 6  van 

dit document 

3 Woorden vangen U laat de woordkaarten ophangen 

aan een muur. U verdeelt de klas 

in 2 groepen. De gaan in de rij 

staan met het gezicht naar de 

woordkaarten. U leest het verhaal 

Zie pagina 6 en volgend 

van dit document 

 
1 © Goethe-instituut Amsterdam 

https://www.goethe.de/ins/nl/nl/spr/unt/ver/wor.html
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voor. Zodra de leerlingen een 

woord op een woordkaart horen, 

rennen ze naar voren om de 

woordkaart te pakken. De groep 

met de meeste woordkaarten 

wint.  U vindt de woordkaarten 

achter het verhaal. 

4 Taboe U kunt aan het eind een spelletje 

taboe doen. De woordkaartjes 

vindt u op de laatste pagina. 

Zie de voorlaatste van dit 

document. 

5 Memory U kunt ook een memory laten 

maken en/of spelen 

Zie de laatste van dit 

document. 
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Domino 1 

 

 middernacht  

 sterren 

 kussen 

 geheim 

 droom 

 donker 

 maan  

 lezen 

 gevoel 
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Domino 2 

 

 mobieltje 

 kus 

 lied 

 lucht (hemel) 

 film 

 nacht 

 stil 

 missen 

 vuurwerk 
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Domino 1 

 

 angst  

 kaars 

 bed 

 alleen 

 feest 

 dagboek 

 muziek 

 slapen 

 avond 
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Oh nee! Max, de laatste bus rijdt net weg! 
Julia en Max zetten hun rugzakken tegen een boom. Het is koud en 

donker. Ze hebben lang, heel lang gewandeld.  

Max, ik geloof dat we een om zijn gelopen! 

Dat weet ik.  

Mijn mobieltje is leeg. Wat moeten we nu doen? 

Dat weet ik niet. 

Het is al laat. 

Ach, hoogstens 12 uur. 

Ik wil naar huis! 

Hé Julia, kijk eens naar boven naar de hemel, we hebben een dak van 

fonkelende sterren boven ons. En de maan schijnt zelfs! 

Max is moe. Julia ook. Het is erg stil. 

We hebben geen water en geen eten meer.. Heb jij misschien een 

kaars bij je?  

Nee!’ 

Ik mis m’n bed. Ik heb dorst en eh .. wat is dat? 

Een muis loopt over haar voet!  

Aaaahhh, ik wil hier weg. 

Wees maar niet bang. Ik ben toch bij je! 

Ja! Nee! 

Huilt daar wat? Een wolf? Was dat een wolf? 

Hé Julia, we zijn niet in de bioscoop. En trouwens, ik ken alleen maar 

films met een happy-end! 

Max probeert Julie gerust te stellen. Hier, pak mijn hand maar vast, 

en mijn andere hand, en mijn hart. 

En de angst wordt een kus, en de rugzakken een kussen,  

en de aarde een bed, en de boom een huis. 

Vol vertrouwen vallen beide in slaap. 
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 Kus 

Kussen 

Vuurwerk 

Sterren 

Donker 

Hemel 

Mobieltje 
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Bioscoop 

Kaars 

Water 

Dagboek 

Bus 

Huis  

Bed 
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Maan Stil Bang 

Zon Zacht Trillen 

Nacht Geluid Angst 

Sterren Zwijgen  Moed 

Film Droom Kaars 

Bioscoop  Slapen Licht 

Kijken Nacht Was 

Televisie Uitkomen  Branden 

Hemel Nacht Bed 

Blauw Donker Slapen 

Wolken Dag ’s Nachts 

Aarde avond Kussen (het) 

Kussen (het) Donker Sterren  

Hoofd Licht Hemel 

Bed Maan Maan 

Zacht  Nacht  Stralen 

(fonkelen) 
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SLAPEN KUSSEN DAGBOEK STIL MIDDERNACHT ALLEEN FEEST STERREN BED NACHT MAAN 
GEHEIM FILM KUS LEZEN VUURWERK MUZIEK  
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