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LES 10

Kleding kopen op internet

1. Een nieuwe tv
Lees de tekst en beantwoord de vragen. 

De tv is kapot. 
Moeder wil een nieuwe tv kopen.
Moeder zet de computer aan.
Ze zoekt op internet.
Ze bekijkt de site van een hele grote webwinkel.
Op de site staan heel veel tv’s.
Bij elke tv staat de prijs.
Moeder vergelijkt de prijzen.
Ze vraagt: ‘Waarom is de Kony tv duur en de Bishiba tv goedkoop?
Welke voordelen heeft de Kony tv?
‘Oh, ik zie het al.
De Bishibo tv is kleiner.
De Bishibo tv is niet digitaal.
En … Bishibo is geen goed merk.’

1. Waar gaat de tekst over?

    A. Tv’s.
    B. Webwinkels.
    C. Internet. 

2. Moeder maakt een vergelijking tussen de Kony tv en de Bishiba tv.
 
Welke tv vindt moeder de beste tv? …………………………………………..

3. Is de duurste tv de beste tv? ………………………………………………..

4. Omcirkel het goede antwoord: 
De drie laatste zinnen geven voordelen/ nadelen.

2. Hoe werkt Quizlet?
Weet jij nog hoe Quizlet werkt? Leg het uit.
Vul het goede woord in.
Let op de spelling van het werkwoord!

Kies uit: maak – bekijken – opschrijven – luisteren 

Eerst ...................................  je de woorden en plaatjes.

Dan ...................................  je naar de uitspraak van de woorden.

Daarna ..................................  je de woorden ......................... 

Tenslotte ...............................  je de test.
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3. Welke apparaten gebruikt Sharon?
Sharon heeft de tabel ingevuld.
Vertel welke apparaten Sharon waar gebruikt.
 

Op school Thuis

De printer + +

De kopieermachine + -

De smartphone - +

De spelcomputer - -

2. Vul nu het goede apparaat in. Let goed op!

Op school gebruikt zij een .................................................... maar thuis niet.

Op school gebruikt zij geen ................................................... en thuis ook niet.

Op school gebruikt zij geen .................................................. maar thuis wel.

Op school gebruikt zij een ..................................................... en thuis ook.

4. Een mail van Sarah
Lees de tekst en vul de zinnen in. 
Sarah stuurt je een e-mail:

Hoi!
Mag ik bij jou werken?
Ik wil graag op je computer een poster maken.
Ik kom om vijf uur.
Kan ik blijven slapen?
Ik zal iets lekkers meenemen.
Groetjes, Sarah

Jij e-mailt haar terug.

Je (kunnen)............................................................. bij me komen werken.

Je (mogen) ............................................. blijven slapen, natuurlijk!

Je (moeten) ............................................... dan wel koekjes meenemen.
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4. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed.

1. Lezen: ik kan belangrijke informatie vinden in een tekst en vergelijken. 

2. Spreken en schrijven: ik kan het gebruik van Quizlet uitleggen.   

3. Lezen en schrijven: ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen.

4. Schrijven: ik kan reageren op een voorstel. 


