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19 Ik ben erg 
verkouden

Welke ziektes horen erbij?

Welche Krankheiten werden beschrieben? 

1. je hebt iets verkeerds gegeten ……………...........................…..

2. je kan niet spreken ……………...........................…..

3. je moet elk uur naar de wc ……………...........................…..

4. je huid jeukt ……………...........................…..

5. je slikt een asperine ……………...........................…..

6. je gaat naar de tandarts ……………...........................…..

7. je hebt koorts, spierpijn en hoest ……………...........................…..

Wat hoort bij elkaar?

Was gehört zusammen?

1. Ik heb buikpijn omdat ik heb keelpijn.

2. Els maakt een afspraak bij de dokter omdat ik niet in Nederland woon.

3. Ik heb kiespijn daarom ga ik nu naar de tandarts.

4. Hij drinkt de hele dag thee want hij heeft diarree.

5. Ik krijg de rekening mee omdat haar kind ziek is.

6. Mijn vrouw is erg verkouden daarom ze niet ziek is.

7. Mijn tante gaat naar de dokter hoewel moet ze pilletjes slikken.

8. Ik word onderzocht want ik te veel gesnoept heb.

Waar of fout?

Formulieren Sie die Aussagen des Textes von S. 166 mit kleinen Änderungen. 
Kann Ihr Partner alle „Fehler“ finden?
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Seksuele voorlichting 
heeft in Nederland 
geen lange traditie.

Nee, dat klopt niet! 
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20 Bij de Chinees
Welke nationaliteit heeft de kok of kokkin?

Welche Nationalität hat die Köchin oder der Koch der Gerichte? Notieren Sie.

mannelijk vrouwelijk

1. Hamburger ………………...................………….. ………………...................…………..

2. Pizza ………………...................………….. ………………...................…………..

3. Patat ………………...................………….. ………………...................…………..

4. Braadworst ………………...................………….. ………………...................…………..

5. Nasi goreng ………………...................………….. ………………...................…………..

6. Kebap  ………………...................………….. ………………...................…………..

7. Mousaka ………………...................………….. ………………...................…………..

8. Paella ………………...................………….. ………………...................…………..

9. Hutspot ………………...................………….. ………………...................…………..

Wat hoort er  bij de woorden?

Woran denken Sie bei den Begriffen? Vergleichen Sie dann Ihre Ergebnisse mit dem Partner. 

België .........................…….................... oplopen .........................……....................

ploffen .........................…….................... saté .........................……....................

trek .........................…….................... Duitser .........................……....................

eten met stokjes .........................……....................

Bij Vlaanderen hoort „stripverhaal“ omdat veel Belgen strips getekend hebben. 
Bij ploffen hoort volgens mij....

Hoe gaat het verder?

Arbeiten Sie in Gruppen zu viert. Jeder Teilnehmer schreibt auf vier Kärtchen jeweils ein Wort aus                . 
Mischen Sie danach die 12 Karten der Gruppe und legen Sie sie verdeckt auf den Tisch. 

Nun deckt jeder Teilnehmer eine Karte auf. Erzählen Sie dann gemeinsam eine Geschichte mit den vier Begriffen. 
Erzählen Sie so lange Geschichten, bis alle Karten aufgedeckt sind. 

Beispiel: het vliegtuig – surfen – het museum – ploffen

Amerikaan
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stripverhaal
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Na mijn museumsbezoek
had ik honger. Ik heb 

heel veel gegeten. 
Ik dacht: „ik plof“.

En ook naar een
museum gaan.

Ik wilde er namelijk
een beetje surfen.

Afgelopen week ben ik
met het vliegtuig naar

Suriname gegaan.
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Lösungen

Les 19

1

1. buikpijn
2. keelpijn
3. diarree
4. insectensteken
5. hoofdpijn
6. kiespijn
7. griep

2

1. Ik heb buikpijn omdat ik te veel gesnoept heb.
2. Els maakt een afspraak bij de dokter omdat haar

kind ziek is.
3. Ik heb kiespijn daarom ga ik nu naar de tandarts.
4. Hij drinkt de hele dag thee want hij heeft diarree.
5. Ik krijg de rekening mee omdat ik niet in

Nederland woon.
6. Mijn vrouw is erg verkouden daarom moet ze 

pilletjes slikken.
7. Mijn tante gaat naar de dokter hoewel ze niet 

ziek is.
8. Ik word onderzocht want ik heb keelpijn.

Les 20

1

1. Amerikaan – Amerikaanse
2. Italiaan – Italiaanse
3. Belg – Belgische / Nederlander  - Nederlandse
4. Duitser – Duitse
5. Chinees – Chinese 
6. Turk – Turkse
7. Griek – Griekse
8. Spanjaard – Spaanse
9. Nederlander – Nederlandse

2

Hier sind verschiedene Lösungen möglich. 
Besprechen Sie die Ergebnisse der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Kurs.

3

Tipp
Bringen Sie für dieses Spiel kleine Zettel oder Kärtchen 
zum Beschriften mit und verteilen Sie diese: jeder
Teilnehmer erhält vier Kärtchen.


