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Opdracht - Bekijk je eigen omgeving
In deze opdracht denk je na over activiteiten in jouw omgeving. Je lees eerst een tekst en oefent met
woorden.
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1 Kijk naar de plaatjes bij de tekst. Lees de titel. Waar gaat de tekst over?
2 Lees nu de tekst ‘Mijn eigen omgeving’.
3 In de tekst zitten belangrijke woorden. Lees de woorden hieronder. Kijk naar het
woorddriehoekje en lees de voorbeeldzinnen. Weet jij wat de belangrijke woorden betekenen?
Schrijf achter elk woord de goede betekenis.
•

de woonplaats

•

het gebied

•

de route

•

bekend

•

de recreatie

•

het dagje uit

•

de activiteit

•

de vrije tijd

Als je vakantie hebt, dan heb je vrije
tijd: je mag zelf weten wat je gaat doen.
Je kunt zelf een activiteit kiezen.

waar je woont, bijvoorbeeld
Amsterdam of Groningen
de
woonplaats
je eigen
omgeving

Als je in je vrije tijd een dagje uit gaat,
bijvoorbeeld naar het zwembad, dan
heet dat: recreatie.

je kent deze plek goed:
het is bekend gebied

Ken je het woord nog niet? Vraag het aan je familie of vrienden. Of zoek de betekenis op in je
woordenboek of op internet.
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4 Lees de zinnen. Vul het goede woord in. Kies uit: activiteiten, bekend, een dagje uit, gebied,
recreatie, vrije tijd, woonplaats.
Je eigen omgeving kun je ook het

waar je woont noemen.

Heel veel dingen in je omgeving zijn

voor jou.

Dit kan bijvoorbeeld je

zijn of de plaats waar je school is.

In je eigen omgeving zijn vaak leuke dingen te doen. Dit noem je
Welke

.

kun je in jouw omgeving allemaal doen?

Wat vind jij het leukst om te doen in je

?

Winkelen, naar een museum, of

?

5 In de tekst gaat het over recreatie: bijvoorbeeld zwemmen, wandelen of naar het pretpark.
Wat voor bijzondere activiteiten kun je in jouw woonplaats doen? Schrijf twee dingen op:

6 Hoe ziet jouw eigen omgeving eruit?
Ga naar buiten: wandel door jouw eigen omgeving.
• Maak een kort filmpje van het gebied (ongeveer één minuut).
• Vertel hoe jouw omgeving eruit ziet. Wat vind je heel leuk? Wat is bijzonder in jouw omgeving?
• Gebruik deze woorden: gebied, route, woonplaats
7 Stuur het filmpje op naar je docent. Weet je niet precies hoe dat moet? Stuur dan een appberichtje of mailtje naar je docent.
8 Vraag aan je docent waar je de filmpjes van je klasgenoten kunt vinden. Bekijk een paar
filmpjes van klasgenoten. Jullie zijn niet bij elkaar op school, maar nu kun je wel zien hoe de
omgeving van je klasgenoten er uit ziet!
Is jullie omgeving hetzelfde of verschillend?
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