Duits:

2 vwo Trede 1

Verwondersessie 1:
Introductie,
begroetingen
W-vraagwoorden

Verwondersessie 2:
persoonl vnm
woorden
haben en sein
spelling
Week 37

Week 36

Sich vorstellen
Hoe groeten Duitsers
Beluister hoe je iemand beleefd begroet
Hallo , hier bin ich
Welke W-Fragen zijn er?

Periode 1: september-oktober

Verwondersessie 3:
Essen und trinken
zwakke
werkwoorden,
lidwoorden
Week 38

Verwondersessie 4:
SO Wortschatz T1
+ haben en sein
Familie
tekstbegrip
Week 39
Week 41
Week 41

Unterwegs in Deutschland
Hoe vervoeg je zwakke werkwoorden
Maak de werkwoordoefening zwakke ww
Gemeinsam essen
 maak de woordenschatoefening over eten
Wortschatz
Wortschatz Wie geht’s SO

Eine Mail
Hoe vervoeg je het werkwoord sein
Hoe vervoeg je het werkwoord haben
Lees de mail en beantwoord de vragen
Unter Freunden
Bekijk video’s over activiteiten met vrienden

Verwondersessie 5:
oefenen
herhalen
tekstbegrip
luisterbegrip
Week 40

Verwondersessie 6:
Proefwerk Trede 1
Wortschatz
Week 41 Trede 1 NL-D en D-NL. Hoofdletters,
spelling
Persoonlijke voornaamwoorden
haben, sein en zwakke werkwoorden, tekstbegrip

Week 41

Week 42
Komm doch mit
Je maakt samen met je partner een
kennismakingsgesprek
Je oefent voor het proefwerk

Meine Familie
 maak een familiestamboom en voer een
gesprek erover
Typisch Deutsch
Lees de tekst/kaart en pas leesstrategien toe

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen. Ik kan:

Je groet mensen, stelt jezelf voor
en stelt vragen die met Wwoorden beginnen.

je vervoegd haben en sein en
zwakke werkwoorden, je kunt de
juiste vorm van haben, sein en
zwakke werkwoorden in een zin
invullen.

je kunt in simpele zinnen over je
familie schrijven en vertellen

Je kunt simpele zinnen van
moedertaalsprekers begrijpen

je kunt grote lijnen van een tekst
begrijpen

Je gebruikt leesstrategien
Je herkent de belangrijkste woorden
en zinnen in een tekst. Je begrijpt
hoofdlijnen van een korte tekst.

je schrijft Duitse woorden met de
juiste spelling en weet waar een
hoofdletter moet komen

Proefwerk Trede 1

