Wonen – groep 8
Titel

Zo woon ik

Onderwerp

Beschrijving van de woonsituatie

Groep
Voorkennis

8
Lessen over wonen 1 t/m 6

Werkvorm

Groepjes van twee (of vier)

Tijd
Product

2 lessen
Beschrijving

Beoordeling

De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een aantrekkelijk,
origineel voorstel hebben gemaakt. Het eindresultaat wordt beoordeeld
door de docent.

Samenvatting

In deze opdracht beschrijven de leerlingen in groepjes van twee of vier
de woonsituatie van hun ‘fictieve’ Duits vriend (zie de lessen over familie
voor groep 7 en 8). De taak kan in 2 lessen gemaakt worden inclusief de
eindevaluatie.

Materiaal

Tijdschriften, plaatjes van huizen (ook online)

Taak
Je hebt al eens de opdracht gemaakt om een Duitse leeftijdgenoot als je beste vriend /
vriendin te verzinnen. Je hebt al een aantal zaken beschreven maar nog niet hoe hij of zij
woont. Zoek een foto uit een tijdschrift of on line die volgens jou het beste past bij de
woning van de vriend/in die je hebt bedacht. Daarna maak je een beschrijving met
voorbeeldzinnen en zinnen die je zelf hebt bedacht. Zie werkblad 1.
Vervolgens mogen een aantal van jullie het droomhuis aan de klas presenteren, dus bereid
je erop voor dat je je beschrijving moet vertellen.
Beoordeling
Onvoldoende 
Heel veel verschil tussen foto
en beschrijving (foto een villa,
beschrijving een ruïne)

Voldoende 

Goed ☺

Huis en beschrijving passen
grotendeels bij elkaar

Huis en beschrijving passen
goed bij elkaar met een aantal
dingen zelf
bedacht/opgezocht
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Wonen – groep 8
Werkblad 1
Beschrijf je droomhuis door verschillende dingen te kiezen uit (je mag natuurlijk ook zelf
dingen bedenken):
Mein Traumhaus ist
o

alt / neu

o

groß / klein

o

hell / dunkel

o

ruhig / laut

o

im Wald / in der Stadt / am Meer / in den Bergen

Es ist
o

aus Holz

o

aus Stein

Es hat
o

einen / keinen Garten / Balkon

o

ein / kein Schwimmbad

Es hat
o

ein Stockwerk

o

zwei Stockwerke

o

drei Stockwerke

Es hat
o

ein / zwei / drei Wohnzimmer

o

ein / zwei / drei Schlafzimmer

o

ein / zwei / drei Kinderzimmer

o

ein / zwei / drei Badezimmer und

o

eine /zwei /drei Küchen ohne / mit Spülmaschine / Backofen für Pizza

o

eine Garage für 1 / 2 / 3 / 4 Autos

Mein Zimmer hat
o

ein breites / weißes / schwarzes Sofa

o

keine / einige / viele Blumen und Pflanzen

o

Bilder von meiner Familie / meinen Lieblingsstars an der Wand

o

ein großes Bett

o

einen großen Fernseher

o

einen Rechner zum Zocken (gamecomputer)

o

einen begehbaren Schrank für meine Schuhe und meine Kleidung

o

einen / keinen Schreibtisch

o ein / kein Bücherregal mit vielen Büchern
Ich wohne dort
o alleine
o mit meiner Familie
o mit meinen Freunden und meinen Tieren
o mit meinem Hund / meinen Hunden
o mit meiner Katze / meinen Katzen
o mit meinem Pferd / meinen Pferden
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