Duits: Klasse 2h en 2hm Trede 1
Verwondersessie 1:
Introductie,
Duitse begroetingen
Du oder Sie?
W-vraagwoorden
Week 37

Verwondersessie 2:
persoonlijke
voornaamwoorden
haben en sein
Week 38

1.1 Workshop Leren en oefenen ⎷
Wie geht’s?
è ‘sich vorstellen’
alle oefeningen maken
è ‘Hallo, hier bin ich’
2 x Welke W-vragen zijn er?

Periode 1: september-oktober
Verwondersessie 3:
woordenschat
hoofdletters
zwakke
werkwoorden
Week 39

Verwondersessie 4:
Familie,
Lezen en
tekstbegrip
Week 40

1.3 Workshop Leren en oefenen
Wie geht’s?
è ‘Unterwegs in Deutschland’
2 x Hoe veroeg je zwakke
werkwoorden?
Maak de oefening over zwakke
werkwoorden..
è ‘Wortschatz’: woordjes leren + oefenen

1.2 Workshop Leren en oefenen
Wie geht’s?
è ‘Eine Mail’
Hoe veroeg je het werkwoord ‘sein’?
Hoe vervoeg je het werkwoord ‘haben’?
Üben mit ‘haben’ und ‘sein’.

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

Je groet mensen, stelt jezelf voor
en stelt vragen die met Wwoorden beginnen.
Je kent het verschil tussen ‘du’ en
‘Sie’.

Je kunt haben en sein vervoegen.
Je kan zwakke werkwoorden
vervoegen.
Jje kunt de juiste vorm van haben,
sein en zwakke werkwoorden in
een zin invullen

* = opdrachten voor meer uitdaging

Verwondersessie 5:
SO Wortschatz T1
+ haben en sein
Uitspraak
Spreken
Week 41

Verwondersessie 7:
Proefwerk T1

Week 42

Week 43

1.5 Workshop en oefenen
‘Wie geht’s?
è ‘Hallo, hier bin ich’
Bekijk de uitspraak…
Hoe spreek je woorden in het
Duits uit?
è ‘Komm doch mit”
Voer een gesprek waarin je
elkaar begroet
Stel jezelf voor…
* Voer een gesprek waarin je
elkaar leert kennen

1.4 Workshop Leren en oefenen
Wie geht’s?
è ‘Meine Familie’
Maak een familiestamboom…
è Wortschatz: gebruik de relevante woordjes, als je
deze niet al uit je hoofd geleerd hebt.
è ‘Typisch Deutsch’
Wat zijn goede leesstrategieën?
Lees de tekst…
*Lees de kaart…(voor meer uitdaging)

1.7 Proefwerk Trede 1
Wortschatz Trede 1 NL-D en D-NL
Hoofdletters
Persoonlijke voornaamwoorden
haben, sein en zwakke
werkwoorden, tekstbegrip
tekstbegrip

1.6 Workshop en oefenen
è Eine Mail’
Lees de e-mail…
Lees de brief….
è ‘Meine Familie’
Herhaal ‘haben’ en ‘sein’
Hoe vervoeg je zwakke
werkwoorden ….

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

je kunt in simpele zinnen over je
familie schrijven en vertellen

Ik ken de woordenschat van trede 1.
Ik kan ‘haben’ en ‘sein’ vervoegen en
toepassen.
Ik ken de persoonlijke
voornaamwoorden en kan deze
toepassen.
Ik kan de belangrijkste klanken in het
Duits uitspreken.
Ik kan mezelf in eenvoudige zinnen in
het Duits mondeling voorstellen.

je kunt een tekst over familie
begrijpen

Verwondersessie 6:
oefenen
herhalen
tekstbegrip

Check de leerdoelen. Ik kan:
Je kunt simpele zinnen van
moedertaalsprekers begrijpen
Je gebruikt leesstrategien
Je herkent de belangrijkste woorden
en zinnen in een tekst. Je begrijpt
hoofdlijnen van een korte tekst.

