
Week 4:
Vrije tijd
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1. Hobby’s1. Hobby’s
1a.  De woorden
Yoga       hardlopen   
voetballen      basketballen
naar de fi lm gaan    tekenen
fi etsen      wandelen
gamen (computeren)     pianospelen
gitaar spelen     drummen
tennissen      zingen
reizen       tuinieren
koken       uitgaan
breien      dansen  
winkelen/ shoppen    lezen

1b.  Welke hobby’s heb je?
Wat vind jij leuk? Wat is jouw hobby?  
HobbyHobby LeukLeuk Een beetje leukEen beetje leuk Niet leukNiet leuk Weet ik nietWeet ik niet
naar de fi lm gaan
zwemmen
voetballen
tennissen
koken
lezen
gitaar spelen
reizen
wandelen
breien of haken
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1c. De woorden bij de luisteroefening
het recept     saai  
de verjaardag    tuin  
wandelen     bloemen 
niksen      planten 
een boek lezen    geuren 
het spel, de spelletjes   interessant   
handig     wakker maken 
muzikaal      voor de lol 
jammer     meedoen
ontspannend    proberen
Dat is niets voor mij.
Ik ben graag bezig met ….

Drie manieren om over hobby’s en interesses te praten:
1. Ik vind zwemmen leuk.
2. Ik hou van zwemmen.
3. Ik zwem graag.

1d. Luisteroefening: Welke uitspraak hoort bij wie?  
    

Uitspraak Nesma Johanna Stijn
Ik hou van zingen
Ik ben niet muzikaal
Tuinieren is niets voor mij 
Ik vind wielrennen leuk
Ik vind lezen saai 

Ik voetbal graag  
Ik vind lezen ontspannend
Ik hou van koken
Ik hou van tuinieren
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1e. Omcirkel wat bij jou klopt

1. Ik hou van1. Ik hou van balsporten / koken / wandelen / tuinieren / lezen. balsporten / koken / wandelen / tuinieren / lezen.
2. Ik vind 2. Ik vind sporten / wandelen / koken / lezen / yoga / dansensporten / wandelen / koken / lezen / yoga / dansen leuk. leuk.
3. Ik vind 3. Ik vind lezen / koken / tv kijken / sporten / yoga / muziek luisteren / wandelen /   lezen / koken / tv kijken / sporten / yoga / muziek luisteren / wandelen /   
 studeren studeren saai. saai.
4. Ik vind 4. Ik vind muziek luisteren / yoga / tv kijken / koken / lezen / wandelen / zingen / muziek luisteren / yoga / tv kijken / koken / lezen / wandelen / zingen / 
 mediteren / bidden mediteren / bidden ontspannend. ontspannend.
5. Ik ben graag bezig met 5. Ik ben graag bezig met mijn handen / mijn hoofd / koken / studeren / muziek /   mijn handen / mijn hoofd / koken / studeren / muziek /   
 mijn kinderen. mijn kinderen.
6. Ik 6. Ik kook / voetbal / wandel / dans / zing / lees / werk / studeer / leer /  graagkook / voetbal / wandel / dans / zing / lees / werk / studeer / leer /  graag..
7. 7. Tuinieren / wandelen / voetballen / fitnessen / gitaarspelen / lezen / koken /   Tuinieren / wandelen / voetballen / fitnessen / gitaarspelen / lezen / koken /   
 yoga / zingen / mediteren / dansen yoga / zingen / mediteren / dansen is niets voor mij! is niets voor mij!

1c. Praat met iemand over je hobby’s

Vraag:    Antwoord:Vraag:    Antwoord:
Vind je zwemmen leuk?  Ik vind zwemmen leuk / een beetje leuk / niet leuk

Vragen naar hobby’s en het weekend.
1. Wat doe je graag?    Ik sport graag.
2. Wat vind je leuk om te doen?  Ik vind sporten leuk.
3. Waar houd je van?    Ik hou van sporten
4. Wat doe je graag in het weekend? Ik winkel graag.
5. Wat doe je dit weekend?   Dit weekend ga ik koken voor mijn gezin.
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HuiswerkHuiswerk

1f. Luisteroefening: Welke uitspraak hoort bij wie?  

Uitspraak Kim Anna
Het gaat super
Het gaat super 

Ze gaat dit weekend naar de verjaardag van haar zus
Ze gaat wandelen op de Veluwe 
Ze gaat spelletjes spelen 
Ze gaat niksen op de bank en een boek lezen 
Ze gaat pizza maken met haar gezin 

3.  De online opdracht

• 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 4? 

Plak hier
een sticker


