
Week 3: 
Gezondheid

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/b/week-3cyberschool.nl/workshops/b/week-3

1. Welke woorden ken je al?1. Welke woorden ken je al?
1a.  Gezond / ongezond
Schrijf hieronder op wat je gezond / ongezond vindt. Denk aan eten/ activiteiten. 
Vergeet ook niet mentale gezondheid. Als je het woord niet kent, vraag het aan je 
docent.

Gezond:     Ongezond: 
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1b.  Woorden bij de plaatjes
Kijk naar de plaatjes. Ken je de woorden al? Schrijf ze erbij:

1c.  De luisteropdracht: op de markt
Vraag:       Antwoord:

1) De klant koopt een pond tomaten  waar  /  niet waar
2) De klant koopt 5 uien    waar  /  niet waar
3) De klant koopt een witte kool   waar  /  niet waar
4) De bloemkool is in de aanbieding  waar  /  niet waar
5) Het kost €6,80      waar  /  niet waar

1d.  De woorden
De markt    De aanbieding
De groente    De bloemkool
Het fruit    De tomaat, de tomaten
Een pond    De ui, de uien
100 gram    De (witte / rode / spits / Chinese) kool
Een kilo    De broccoli
Wie is er aan de beurt?  Anders nog iets?

Alstublieft    Dankuwel
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1e.  Het gesprek op de markt
Maak duo’s. 
• Leg de zinnen op de juiste volgorde.
• Welke horen bij de klant?
• Welke horen bij de verkoper?
• Beslis wie nu de verkoper is en wie de klant en ga met elkaar in gesprek.

2. Bij de dokter2. Bij de dokter
2a.  De zinnen
Ik heb last van mijn ........
Ik voel me niet goed / niet lekker
Ik heb veertig graden koorts
Ik heb buikpijn
Ik heb diarree
Ik heb pijn aan mijn vinger
Ik heb pijn in mijn buik
Ik heb een gebroken vinger
Ik heb een gekneusde vinger
Ik ben verkouden
Ik ben ziek
Ik ben duizelig
Ik ben misselijk
Ik heb een allergische reactie / ik ben allergisch voor …..

Werkwoorden
zijnzijn = to be = ………..                                       hebben hebben = to have =  ………..  

ik   ben     heb
jij / je   bent    (Ben jij / je ..)              hebt   (Heb jij / je ..)
u              bent     hebt / heeft
hij   is     heeft
zij / ze   is     heeft
het   is     heeft
wij / we  zijn     hebben
jullie   zijn     hebben
zij/ze   zijn     hebben
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ik    mijn     van mij
jij / je    jouw / je    van jou
hij    zijn     van hem
zij    haar     van haar
wij    ons / onze    van ons
jullie    jullie     van jullie
zij     hun     van hun

2b.  De klachten
Zet de zinnen bij het juiste plaatje:

         

1. Ik ben verkouden
2. Ik heb koorts.
3. Ik heb hoofdpijn
4. Ik ben duizelig
5. Ik heb hoest
6. Ik heb buikpijn 
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2c.  De luisteropdracht bij de dokter

Vraag 1:  Wat is de klacht van de vrouw?  
a) Buikpijn
b) Voetpijn
c) Hoofdpijn

Vraag 2:  Sinds wanneer heeft ze last?   
a) Sinds twee weken
b) drie weken
c) Sinds twee dagen

Vraag 3:  Wat is het advies van de dokter?  
a) Twee weken rust houden
b) Twee dagen rust houden
c) Twee maanden rust houden

Vraag 4:  Mag de vrouw staan op haar voet?
a) Ja, geen probleem
b) Alleen als het niet anders kan.
c) Alleen in de ochtend.
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3.  De online opdracht

• Ga naar: www.naarjehuisarts.nl Ga naar: www.naarjehuisarts.nl 
Een website over naar de huisarts gaan, gemaakt door Steff ie.

• Kijk op: thuisarts.nl (orKijk op: thuisarts.nl (or: : https://gpinfo.nl/ https://gpinfo.nl/ - EN version)- EN version)
Website met informatie over klachten. Gemaakt door huisartsen.

• Oefen op www.oefenen.nlOefen op www.oefenen.nl
Welk programma heb je gedaan?

Hoe was dat om te doen?
      

Na afloop van de les
1.  Hoe voel je je na de les? 

                                           

2.  Wat heb je geleerd?
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Klaar met week 3? 

Plak hier
een sticker



Uitknippen bUitknippen bij opdracht 1e.ij opdracht 1e.

Wie is er aan de beurt?

Ja, ik! Een kilo tomaten alstublieft.

Alstublieft. Anders nog iets? 

Ja, ook nog een bloemkool en 8 uien.

Prima, anders nog iets? De broccoli is in de 
aanbieding

Oh lekker! Ja, 500 gram broccoli alstublieft. En ook
nog een witte kool. Dat was het!

Dat is dan 7,80 alstublieft.

Alstublieft, 10 euro.

Bedankt, met 2,20 voor u. Tot ziens.

Bedankt en tot ziens!


