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Titel

Mein bester Freund / meine beste Freundin

Onderwerp
Groep

Leerlingen verzinnen hun beste vriend / vriendin uit Duitsland
8

Voorkennis
Werkvorm

Namen familieleden, benoemen uiterlijk en karakter (zie lesmateriaal
voor groep 5 en 6)
Groepjes van twee

Tijd

2 of 3 lessen

Product
Beoordeling

Presentatie van een Duitse vriend/in
De opdracht is voldoende uitgevoerd als de leerlingen een levensechte
maar verzonnen Duitse vriend/ vriendin aan de klas voorstelt. De
beoordeling gebeurt door de docent (Steckbrief en presentatie).

Samenvatting

In deze opdracht beschrijven de leerlingen een Duitse vriend/ vriendin
die weliswaar verzonnen maar toch levensecht is. De opdracht kan naar
kennis, interesse en doelstelling worden uitgebreid of beperkt.

In groep 7 krijgen de leerlingen een vergelijkbare maar natuurlijk iets minder uitgebreide
taak.
Inleiding (zie groep 7)
U kunt de taak nog een keer inleiden met het liedje Meine Oma fährt Motorrad im
Hühnerstall over een wel heel bijzondere oma. U kunt er ook voor kiezen om via het liedje
Deutschlands Nachbarländer te kijken wat de buren van Duitsland zijn. Laat de leerlingen de
namen opschrijven. De tekst vindt u aan het einde van dit document.
U laat net als in groep 7 de kaart van Duitsland1 zien en schrijft er enkele plaatsnamen bij.
Vraag of iemand de andere plaatsnamen nog kent.. Dan geeft u een toelichting op de taak.
Je hebt de opdracht om een Duitse leeftijdgenoot als je beste vriend / vriendin te verzinnen.
Die persoon kan zuiver fantasie zijn maar toch levensecht (het mag ook een Duitse
beroemdheid zijn). Het is een persoon met eigenschappen die jij belangrijk of interessant
vindt. Jij mag alle informatie die je nodig hebt, opzoeken. Als je al eens in Duitsland geweest
bent op vakantie of met school of als je familie of vrienden in Duitsland hebt, mag je die
informatie natuurlijk gebruiken. Je mag ook graag foto’s gebruiken.
Vervolgens bespreekt u nog eens het werkblad ‘Mein Traumtyp!’. 2 U besteedt vooral
aandacht aan de beschrijving van het karakter. Daar gaan de leerlingen aan de slag.

1
2

© Uit de methode Planetino van uitgeverij Hueber.
© Uit de methode Na klar! van uitgeverij Malmberg.
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Opdracht
De opdracht bestaat uit een 2 deelopdrachten. Van de eerste opdracht heb je al een deel
gemaakt in groep 7. Als je de beide opdrachten hebt gemaakt, vul je de Steckbrief in en
bereid je een presentatie van 3-5 minuten voor over je persoon
Opdracht 1 – persoonbeschrijving
•
•
•
•
•
•
•

voor- en achternaam
geboorteplaats en geboortedatum
woonplaats
ouder/s, broer/s en/of zus(sen)
uiterlijk (zie werkblad ‘Traumtyp')
sterrenbeeld (zie de werkbladen)
karakter (zie boven eerlijk, vrolijk,etc.)

Opdracht 2 – hobbies
Misschien heeft je persoon hobby’s of is lid van een vereniging. Geef daarover meer
informatie.

Beoordeling
Onvoldoende 

Voldoende 

Goed ☺

Niet af / niet authentiek

Wel duidelijk

Authentiek, helder
(beeldmateriaal), boeiend
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Steckbrief
Name

Geburtstag

Sternzeichen
Geburtsort

Aussehen

Größe

_________ cm

Hobby

Schule

Karakter
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Lied Deutschlands Nachbarländer
Im Norden grenzt Deutschland an Dänemark,
im Süden an Österreich und Schweiz,
im Osten an Polen und an Tschechien,
im Westen an Benelux und Frankreich.
Wenn ich ’ne Karte vor mir hab,
dann seh ich oben Dänemark,
rechts liegn Polen und Tschechien,
da möcht ich irgendwann mal hin.
Rechts unten siehst du Österreich,
links unten Schweiz, daneben gleich.
Und fahr ich links an Deutschland hoch,
liegt Frankreich vor mir – riesengroß.
Benelux, das ist ’ne Abkürzung
für Belgien, Niederlande, Luxemburg.
Da drüber, links und ziemlich klein:
Luxemburg, das muss es sein.
Als Nächstes kommt dann Belgien,
von Aachen fährst du schnell dorthin.
Links oben an Europas Rande
liegt nicht weit die Niederlande.
Neun Nachbarländer grenzen an,
wie schnell man das doch lernen kann!
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