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Les 1

Voorstellen  - wie ben jij?
Karakter en uiterlijk beschrijven.

Dirk

Tom

Opdracht:
Vergelijk Dirk en Tom. Wat doen ze als werk? Wat hebben ze gemeenschappelijk? Welke verschillen zie je 
tussen hen? 
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Esther

   Haar beroep is verkoopster. Zij werkt in een buurtwinkel. Zij is klein en een beetje dik. 
   Esther is 23 jaar. Zij is een drukke en vrolijke vrouw.

Ania

Zij is 20 jaar. Zij is klein. Zij houdt van Italiaans eten. 
Zij woont in Amsterdam. 

Ania is niet eenzaam. Zij is gelukkig. Ze wil lerares 
worden. Dirk vindt haar aardig. Tom is verliefd op 
haar. Ania vindt tennissen leuk. Zij houdt ook van 

Heidi

   Zij is eerlijk. Zij vond een portemonnee en gaf hem terug. Zij houdt van tekenen. Heidi lacht het liefst de     
   hele dag. Ze helpt in de winkel. Zij droomt van verre reizen. 

Opdracht:
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Correspondentie met vrienden
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Hoi Karin, 

Heel lang kwam ik geen ……………..   man tegen en dan nu twee tegelijk. Het zijn twee 
vrienden. De een is een buitenlander die heel ………, aardig en …………. is, maar niet sexy. De 
ander is een student hier aan de universiteit. Hij is echt ontzettend ……………, maar hij is wel 
egocentrisch. Hij vindt zichzelf erg …………………. 
Tja, ik vind ze allebei heel leuk. Wie moet ik kiezen?

Groetjes, 
Heidi
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Woorden en uitdrukkingen

de vertegenwoordiger              - przedstawiciel
eenzaam                - samotny

verliefd      - zakochany

Laten we praten!

Een mening over iemand geven

Woorden en uitdrukkingen
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Vragen stellen  

Welke hobby’s heeft zij?     - Jakie ona ma hobby?

Wat is zijn karakter?      - Jaki on ma charakter?
Hoe is zijn gedrag?      - Jakie jest jego zachowanie?

Personen vergelijken

beleefd - uprzejmy 
betrouwbaar - godny zaufania 
benieuwd - ciekawy 
eenvoudig - prosty 
eerlijk - szczery
lui - leniwy 

sympathiek - sympatyczny 

zenuwachtig - nerwowy 
nieuwsgierig - ciekawski

spontaan - spontaniczny 

geduldig - cierpliwy

streng - surowy

Om beter te spreken!

Die, dat, wat (który, która, które, co). 
Werk dat je leuk vindt.
Het boek dat daar ligt is van Jan.
De pen die je gebruikt is van mij.
Collega’s die je helpen.
De woorden die op het bord staan zijn nieuw.

Om beter te spreken!
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Die en dat

-

Hier staat het huis dat ik kopen wil.
Ik koop de krentenbol die er smakelijk uitziet.
Anja is een meisje dat leuk kan dansen. (HET meisje, dus DAT)
Ik zit in een bus die erg slingert. (DE bus, dus DIE)
Er staan hier huizen die bijna instorten. (DE huizen, dus DIE)

Die en dat który, która, które

  Uwaga! 

de
die

het
dat

 ma zawsze rodzajnik de, zatem zawsze die

die.
Heidi die uit Duitsland komt, is met een Nederlander getrouwd.

  Uwaga! 

die wie. Tylko wówczas, gdy mowa jest o osobie!

De serveerster die we een fooi geven, is erg vriendelijk. Kelnerka, której dajemy napiwek, jest bardzo przy-

wie we een fooi geven, is erg vriendelijk.

Wat 

Wat
Hij komt altijd te laat, wat heel vervelend is.

Uwaga!

Uwaga!
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Wat

wat:
Dat is alles wat ik erover heb kunnen vinden. 
Liegen is iets wat ik nooit zal doen.  

Het enige wat
Dat is het laatste wat ik zou willen. 
Fietsen is het leukste wat ik kan bedenken. 

- kiedy

Ik ben boos. Ik geef geen antwoord.(Ik antwoord niet). 

Ik geef geen antwoord (Ik antwoord niet), wanneer ik boos ben. 

Wanneer ik boos ben, geef ik geen antwoord (antwoord ik niet). 
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Oefeningen
Oefening  1  

Beschrijf jezelf. Gebruik daarbij de hulpvragen. Schrijf minimaal 8 zinnen op. Lees je beschrijving voor aan 
je groep. Vinden ze dat de beschrijving klopt? 
Opisz siebie w minimum 8 zdaniach i przedstaw je grupie.

1. Hoe oud ben je?
2. Heb je hobby’s?
3. Wat voor karakter heb je?
4. Ben je spontaan of juist niet?

klein - dik - lang - eenvoudig - jong - oud - bril

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Oefening 2

Vergelijk twee personen uit je groep. Lijken de personen op elkaar? Schrijf drie verschillen en drie overeen-
komsten op. Bespreek je antwoorden met elkaar.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Oefening 3

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………..............................

Oefening 4 

De volgende woorden kun je gebruiken als je iemand beschrijft. Maak zinnen met deze woorden. 
Schrijf de zinnen op. 

bv. nieuwsgierig - Mijn vriend David is nieuwsgierig, hij wil alles over me weten.

serieus………………………………………………………………………………………...............................

gelukkig……………………………………………………………………….……………...............................

eerlijk…………………………………………..……………………………………………..............................

spontaan……………………………………………………………………………………................................

voorzichtig…………………………..………………………………………………………..............................

eenzaam………………..……………………………………………………………………...............................


