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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 (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 natuur © Goethe-instituut Amsterdam 

 Wat? Hoe? Waar vind ik het? 

1 Wordle U begint met de wordle en vraagt 

de leerlingen welke woorden ze  

weten. 

Zie pagina 3 van dit 

document 

2 Domino U geeft elk paar om en om een van 

de 2 werkbladen met domino. U 

laat de leerlingen de vertaling in 

hun moedertaal schrijven. 

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 en 5 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 

voor. Zodra een van de leerlingen 

in de voorste rij een woord op een 

woordkaart hoort, rent hij/zij naar 

voren om de woordkaart te 

Zie pagina 6 en volgend 

van dit document 

https://www.goethe.de/ins/nl/nl/spr/unt/ver/wor.html
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pakken. De groep met de meeste 

woordkaarten wint.  U vindt de 

woordkaarten onder het verhaal. 

4 Memory U kunt ook een memory laten 

maken en/of spelen 

Zie de laatste van dit 

document. 
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Wordle 
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Domino 1 
 

 hond 

 regen 

 oceaan 

 bloem 

 vogel 

 woestijn 

 rugzak 

 regenboog 

 zon 
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Domino 2 

 blad 

 lucht 

 wolk 

 water 

 dier 

 cactus 

 regen 

 wind 

 bloem 
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Sportschoenentest  

Max vindt drie dingen geweldig! Sport, Rex en Julia. Hij doet 

aan hard lopen, zwemmen en snowboarden. Rex is zijn hond 

en Julia is zijn vriendin. Rex heeft gisteren zijn sportschoenen 

stuk gebeten. Daarom heeft Max nieuwe sneakers gekocht. 

Julia vindt die supergaaf.  We kunnen die sneakers eens 

testen!’ zegt Max. Julia vraagt: Wij? Ja, we kunnen een eind 

gaan lopen. Met rugzak en picknick in de natuur. Zo echt 

buiten, met bomen, bloemen, water, wind. En ik ga mee? Ja, 

en Rex ook, jij bent toch gek op honden. Dan doen we een 

route waar je veel vogels, herten en andere dieren 

tegenkomt. En boter- en paardenbloemen links en rechts. Een 

hele dag, van ‘s morgens tot ‘s avonds?  Ja, misschien op een 

zondag, dan hebben we vrij. En wat doe ik voor schoenen 

aan? Wat doen we als het regent? Jij hebt toch ook 

sportschoenen. En als het regent, schuilen we onder een 

boom Een blaadje helpt niets, maar heel veel bladeren zijn 

net een dak! En misschien komt er wel een regenboog. Maar 

je kunt beter aan een blauwe lucht denken met witte wolkjes 

en een stralende zon. Dat klinkt goed, ik ga mee! 
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hond  

regen  

haas   

oceaan  

bloem  

vogels  

woestijn  

rugzak  

regenboog  
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zon  

blaadje  

lucht   

wolk  

boom  

water  

dier  

cactus 
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Memory 
H0ND REGEN BLOEM HAAS VOGEL WOESTIJN DAL BLOEM RUGZAK REGENBOOG BERG ZONNEBLOEM 
WORTEL ZON NATUUR BOOM WATER WOLK AVONTUUR CACTUS BLAD RIVIER 
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