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LES 5

De vliegreis
 

2.1 Waar is … :

Welke woorden ken je al? Zet de woorden in de juiste kolom. 

ga linksaf – tot het kruispunt – ga rechtsaf – bij de hoek – na 100 meter – ga rechtdoor – de volgende straat 
– steek over – loop rechtdoor na zes stappen – bij de kerk – na de school – sla linksaf – voor de winkel  
– sla rechtsaf – bij de T-kruising – de tweede straat – rijd rechtdoor – maak een bocht

Wat moet je doen? Waar moet je iets doen?

3.1 Wat weet je al?

Reizen doe je met de boot of het vliegtuig.
Zet de woorden uit het oefenboekje in de goede kolom.

De boot Het vliegtuig
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3.3  Mag ik iets vragen?

Luister goed.
Welke zinnen hoor je?
Kruis de goede antwoorden aan.

Fragment 1

 Mag ik u iets vragen?   
 Kunt u me helpen?
 Wilt u iets voor me doen?
 Kan ik u helpen?
 Dank u wel.

3.5 Een briefje

Daniel komt terug van het vliegveld (zie oefening 3.4). Zijn tante is niet thuis. Hij schrijft een briefje. 
Vul de goede werkwoordsvorm in.

Lieve tante,

Ik ben op het vliegveld  (zijn)  .

Ik heb informatie (vragen)  .

Een grondstewardess heeft me goed (helpen)  .

Ik heb informatie (krijgen)  .
U mag een tas en een camera meenemen in het vliegtuig.
Omhelzing!

Fragment 2

 Mag ik u iets vragen?
 Kunt u me helpen?
 Kan ik u helpen?
 Wil je iets voor me doen?
 Ja hoor, ga je gang.
 Natuurlijk.
 Graag gedaan.

Naam 
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5.4 De schatkaart

In de schatkist zit een schatkaart. Waar is de schat?
Vul de ontbrekende woorden in.

Beste lezer,
Ik heb een schat begraven op Jamaica.

De schat ligt  bij het strand 

Zie je de rots? Ga daar , dan twintig stappen  .
Dan zie je vier juni-bomen. 
Onder de tweede boom ligt de schat  .

De schat bestaat uit sieraden: kettingen, armbanden, zilver en  .
Groet,

 Morgan

Uitbreiding woordenschat

1.1 op bezoek – gelukkig – de horizon – de vertraging
1.2 gebeld (bellen naar) – vertrokken (vertrekken) – landen – dalen – de bocht 
1.3 de (immigratie)dienst – de (grond)medewerker – tegelijk
1.4 bladeren – ophalen – omhelzen – het pakket(je)
1.5 uitleggen – flauw
2.1 de T-kruising – afslaan
2.2 de aanwijzing
3.1 de (lucht)haven – de stewardess – de kapitein
3.2 helpen – de hulp – natuurlijk
3.4 het stuk – de (luchtvaart)maatschappij
3.5 zijn (ik ben geweest) – krijgen (ik heb gekregen) – helpen (ik heb geholpen)
4.1 vaak = dikwijls – af en toe=soms – meestal - regelmatig
4.2 het (personen- en vracht)vervoer –  vertrekken– (in)checken
5.1 de piraat
5.2 de schedel – het bot (de botten) – gekruist – gebruiken
5.3 de (hals)ketting – de armband – de ring – de kroon – de gouden munt – de zilveren munt

A.            
Geef antwoord.

1.  Wie werkt er in een vliegtuig.?  ,  . 

2.  Wie werkt er op een boot?  ,  . 

Naam 
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3.  Wat is Winair? Een  . 

4.  Een ander woord voor zeerover is een  . 

5.  Het vliegtuig kwam twee uur later dan gepland. Het had  . 

6.  Het vliegtuig maakt eerst een grote  . 

 Daarna  het op de luchthaven.

7.  Wie komen je  op het vliegveld?

8.  Hij maakt altijd heel  grapjes.

9.  Pardon meneer, kan ik u ?

B.            
Vul in: dikwijls – nooit – meestal – maar – soms 

1.  Ik eet  vis maar altijd vlees.

2.  Ik drink  thee maar meestal water

3.  Ik wil geen kat  een hond.

4.  Hij gaat  naar Sint Maarten op boodschappen te doen. 
 Wel drie keer per maand.

5.  Ik ga soms fietsen maar  wandelen.

C.            
Vul in: inchecken - omhelzen – afslaan – landen – uitleggen 

1. Voordat je in het vliegtuig mag, moet je eerst  .

2.  Voordat het vliegtuig aan de grond staat, moet het eerst  .

3.  Dit grapje begrijp ik niet. Kun je het  ?

4.  Bij de T-kruising moet je bij de eerste straat links  .

5.  Laat me je  Ik wil je een kus geven!
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