
2.1  Wat doe jij met internet?  

Hou een enquête.
Stel iedereen in je klas de vragen uit het oefenboekje.
Turf de antwoorden in de tabel.

Facebook E-mail Google Quizlet Prezi

Nooit  

Soms  

Vaak  

Altijd  

2.2 Telefoneren 

Robert belt Julio.
Vul in: wat zegt Julio?

Julio:  
Robert:  Hallo, met Robert.
    Ik ben aangekomen. 
         Nu zoek ik je adres.

Julio:  
Robert: Bij de kerk.

Julio:  

       

       

        
Robert: Oké, ik zie je zo.

Julio:  
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3.2 Vergelijken 

Schrijf Cheryl een e-mail. In jouw e-mail vergelijk je de prijzen van laptops. 
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Beste Cheryl,
Je hebt me de prijzen van laptops op Sint Maarten gevraagd.

De  is niet zo duur als 

De  is goedkoper dan 

De  is duurder dan 

De  en de  zijn even duur.

Ook de  en de  hebben dezelfde prijs.

Goede reis!

Groetjes,

3.5 Schrijf een gebruiksaanwijzing voor Quizlet 

Vul de woorden in.
Kies uit: sleep – bekijk – controleer – controleert (2x) – luister – schrijft (2x) – maak 

Flashcards  Eerst   je plaatjes en woorden.

Learn  Dan   je de woorden.

    Je  het woord op.

    Je   de spelling.

Speller  Daarna  je naar de woorden.

    Je  het woord op.

    Je   de spelling.

Scatter  Dan  je de woorden naar de plaatjes.

Test   Tenslotte  je de test.



4.1 Merken smartphones 

Kijk naar de smartphones. Welk merk vind jij beter?
Waarom?

1.  Ik vind het merk  beter want 

 

2.  Ik vind het merk  beter want 

 

4.3 De webwinkel 

Overeenkomsten en verschillen.
Lees de vragen en vul het schema in. Zet een + of een -.

1.  Wat is de overeenkomst tussen een ‘gewone’ winkel en een webwinkel?
2.  Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ winkel en een webwinkel?

‘Gewone’ winkel Webwinkel

De winkel is op het eiland

De winkel is in het buitenland

Je ziet wat je koopt

Je betaalt aan een winkelier

Je betaalt op de computer

Je bent in een echte winkel

Je bent in een virtuele winkel

4.4 Verschillen en overeenkomsten 

Nog meer verschillen en overeenkomsten. Maak zinnen.

Overeenkomst:
In een gewone winkel  en in een webwinkel ook.

Verschil:
In een ‘gewone’ winkel  maar in een webwinkel 

 .
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5.4  Welke apparaten gebruik je op school? 

Waar gebruik je deze apparaten? 
Vul de tabel en de vragen in.
   
+ = ja
- = nee

1.  Tabel Op school Thuis

De computer

De laptop

De printer

De kopieermachine

De smartphone

De spelcomputer

2.  Vul het goede apparaat in.

Op school gebruik ik een  maar thuis niet.

Op school gebruik ik geen  en thuis ook niet.

Op school gebruik ik geen  maar thuis wel.

Op school gebruik ik een  en thuis ook.
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Uitbreiding woordenschat

2.1  turven – Prezi – Quizlet
2.2  *met mij – *ik zie je zo – *tot straks
2.3  *je best doen – de uitspraak – oefenen
3.1  het (computer)programma 
3.2  de overeenkomst – het verschil 
3.3  het refrein – nep – slim – een slimme zet
3.4  voeg toe (toevoegen)
3.5  slepen 
4.1  het merk – het voordeel – het nadeel
4.2  de houding – het risico
4.3  de webwinkel – het buitenland – virtueel
4.4  de kopieermachine – de printer
4.5  denken (gedacht) – het koopje – de (koopjes)dag
5.5  het voorstel

A.            
Vul aan.

Gebruik woorden uit de lijst.

Ik wil een kopie maken. Waar staat de  ?

Ik wil een presentatie maken. Welk  kan ik het beste gebruiken?

Ik wil een smartphone bestellen. Bij welke  kan ik dat het beste doen?

B.            
Vul in.

Kies uit: toevoegen – oefenen – slepen – koopje – buitenlands – nep – voordeel 

Niet echt maar  .

Niet binnenlands maar  .

Niet kopiëren maar  .

Niet weghalen maar  .

Geen nadeel maar een  .

Niet duur maar een  .

Niet duwen maar  .
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