Unit 4

lesson 1

Asking the way

Unit 4: Spare time (vrije tijd)
Lesdoelen les 1
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•	informatie over het wijzen van de weg halen uit de film, het lied en de leestekst en vragen daarover beantwoorden.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: city map, crossroads, pavement, a waste of time, impossible, to get a taxi, to show the way, village, to
cross the road, first, second, third.
Benodigde materialen:
•	niet van toepassing.
Introductie les 1 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Je laat een stadsplattegrond zien, bijvoorbeeld via Google Maps. Vraag de leerlingen welke gebouwen erop te zien zijn.
Vraag daarna:
•	
Has anyone ever asked you the way when they were lost? Maybe even in English? What did they say and what did you
tell them?
(Heeft iemand jou ooit de weg gevraagd toen zij verdwaald waren? Misschien zelfs in het Engels? Wat zeiden zij en
wat heb jij hen verteld?)
Leg een link tussen de weg vragen / volgen en computerspelletjes. Daar moeten de leerlingen ook vaak een route
volgen. Wijs op de symbolen en woorden bij opdracht 1. Welke woorden lijken op het Nederlandse woord? De leerlingen
schrijven deze op. Daarna trekken ze een lijn van het woord naar het plaatje dat erbij hoort.
Kern les 1 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 6. Na het bekijken van de film maken ze opdracht 2,
gevolgd door opdracht 3 na het lied. Opdracht 4 hoort bij de leestekst en opdracht 5 en 6 maken de leerlingen na de
dialoog.
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Unit 4

1.

lesson 1

1. Trek een lijn van het
woord naar de juiste
afbeelding.

Asking the way

Draw a line from the word to the right picture.

go straight on
turn right
turn left
road
bridge
crossroads
pavement
bank

2. A. Kies het juiste
antwoord.
B. Trek een lijn van de
zin naar de juiste
afbeelding.

post office
church
Write down the words that look like Dutch words.

2.

Where do Liam and Lily want to go to in the film?

A. Tick the right answer.
O They want to go to the square.
O They want to go to Madame Tussauds.
O They want to go to the car park.
O They want to go to the city centre.
B. Match the sentence to the picture.
Here is a city map.
Shall we get a taxi?
We need to turn left.
What do we do at the crossroads?
It’s a church.
sixty-one

3.

3. Kies het juiste
antwoord.

Listen to the song.

Do the dialogue.

Why do the children feel dizzy?

Listen and repeat the phrases.

Tick the right answer.

Mr Walker:

They feel dizzy because:

Policeman: Sure! You turn left at the crossroads, you pass the bridge and then you go

O they are very sleepy.

5. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

Excuse me, Sir, can you tell me where Tower Bridge is?
straight on. You follow the River Thames till you come to Tower Bridge.

O they have done too much sightseeing.

Mr Walker:

O they have done too much sightseeing and they went on the London Eye.

Policeman: You’re welcome.

4. Look at the text.

6.

What do you think the text is about?

Are you good at remembering directions?

Tick the right answer.

Work in groups of four. Play the directions game.

O The text is about how monkeys live.

1. I’m going to the theme park and I (turn left / go straight on / ….).

O The text is about places you can visit in London, like London Zoo.

2. I’m going to the theme park and I (turn left / go straight on / …) and …

O The text is about how to get the best view of London.

4. Kies het juiste
antwoord.

5.
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London Zoo is an unforgettable experience for children!

Thank you.

Play a game.

6. Speel het spel in
viertallen.

A new direction is added each time. The game ends when one of you can’t repeat the
directions correctly.

With 12,000 animals, you’re sure to discover plenty to
entertain and inform. Don’t miss ‘Meet the Monkeys’, an

entrance


exciting monkey walk-through experience or the new
exhibit, ‘Into Africa’, where you will see some of Africa’s
most unusual animals.
The London Eye is where you should go for the best
views of London! The world’s largest observation wheel
is 135 m (443 ft) high and is situated on the Southbank
opposite the Houses of Parliament. On a clear day views
are a stunning 40 km (25 miles) so you can see all of
London at once!
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sixty-two

sixty-three
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Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Film
Audio

Let’s watch the film. The film is about two
children who live in a town. They want to find
the way to a museum.

We gaan film kijken. Deze gaat over twee
kinderen die in een stad wonen. Ze willen de
weg naar een museum weten.

Vraag

What shall we do? We don’t have any money.

Wat zullen we doen? We hebben geen geld.

Antwoord

Yes, I suppose we have to walk.

Ja, ik denk dat we moeten lopen.

Vraag

Why do the girls feel dizzy? Is it because they’re
doing too much sightseeing or because they got
on the London Eye?

Waarom zijn de meisjes duizelig? Is het omdat ze
te veel bezichtigen of omdat ze in de London
Eye zijn?

Antwoord

The girls feel dizzy for two reasons: because
they’re doing too much sightseeing and because
they got on the London Eye.

Het komt door allebei.

Vraag

What do you think the text is about?

Waar gaat de tekst over denk je?

Antwoord

The text is about places you can visit in London,
like London Zoo and the London Eye.

De tekst gaat over plekken die je kunt bezoeken
in Londen, zoals London Zoo en de London Eye.

Liedje

Karaoke
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Extra uitleg bij opdracht 6
Verdeel de leerlingen in groepjes van vier, maar speel het spel ‘I’m going to the themepark’ eerst een keer klassikaal. De
leerlingen gebruiken daarbij de plattegrond. De eerste leerling zegt: ‘I’m going to the themepark and I …(geeft een
richting aan). De volgende leerling herhaalt de woorden van de eerste leerling en voegt er een richting aan toe. Ga zo
verder. Als iemand het niet meer kan onthouden, is diegene af. Schrijf de volgende begrippen als geheugensteun op het
lijntjespapier (onder de ABC-knop op het digibord): turn left/right at the crossroads, go straight on, take the first street on
the left/right, turn round the corner, cross the river, pass the castle.
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 volgen de leerlingen een route op de plattegrond. Ze vullen de missende leswoorden in de
routebeschrijving in. Als ze dit goed gedaan hebben, komen ze erachter waar de schat verstopt ligt.
Bij ster-opdracht 2 maken de leerlingen een wegstreeppuzzel. Zo oefenen ze nogmaals de leswoorden. Als ze dit goed
doen, lezen ze aan het eind een zin in de puzzel.
Afsluiting les 1 (10 min)
Na het verwerken volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
Zie opdracht 6.

Aantekeningen
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Unit 4

lesson 2

Asking the way

Lesdoelen les 2
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•	Informatie over het vragen van de weg halen uit de film, het lied en de leestekst en vragen daarover beantwoorden;
•	het werkwoord to go in de tegenwoordige en in de verleden tijd gebruiken;
•	meezingen met het lied over een bezoek aan Londen.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: the post office, the town hall, mosque, cinema, museum, bookshop, department store, railway station,
church, swimming pool.
Benodigde materialen:
•	afsluiting les: kopieerblad 4.13.
Introductie les 2 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
De leerlingen trekken een lijn van de afbeelding naar het juiste woord. Daarna schrijven ze de gebouwen die wel of niet
in hun eigen woonplaats voorkomen in de juiste kolom. Ze hebben keuze uit de kolommen: In my village/town/city there
is a … en In my village/town/city there isn’t a … Tot slot checken ze hun antwoorden met een klasgenoot.
Kern les 2 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 7. Hierbij kijken en luisteren ze nogmaals naar de film en
het lied uit les 1. Opdracht 2 heeft betrekking op de film. Naar aanleiding van de dialoog maken de leerlingen opdracht 3,
4, 5 en 6. Opdracht 7 volgt na het lied. In les 2 is dit voorzien van ondertiteling zodat je met de leerlingen kunt
meezingen (zie ook kopieerblad 4.13).
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2.

Unit 4

lesson 2

Asking the way

Fill in the table.

2. A. Vul de woorden in
de juiste kolom in.
B. Kies de juiste
antwoorden.

A. Read the words. There are words about transport and about giving directions. Put them
in the right column.
read the map – get a taxi – walk straight on – turn left – take the bus –

1.

at the crossroads – turn right at the church – go to the car park – we have to walk

Draw a line from the word to the picture.

Transport

Giving directions

a school

1. Trek een lijn van het
woord naar de juiste
afbeelding. En schrijf
op wat op jou van
toepassing is.

a church
a post office
a mosque
a town hall
a museum
a police station
B. What do Liam and Lily not do in the film? Tick the right answers.

a swimming pool
a bank

O They get a taxi.

a railway station

O They look at an online city map.
O They take the bus.
O They turn right at the crossroads.
O They walk to Madame Tussauds.

Which of the buildings above are in your town or village? Which buildings aren’t?

O They get a lift.

Write down the word in the right column.
In my village / town / city there is a ...

In my village / town / city there isn’t a …

3.

Listen to the dialogue.

How should Nadia and her mother travel to Tower Hill Station?
Circle the right answer.

3. Omcirkel het juiste
antwoord.

Nadia and her mother should travel to Tower Hill Station on foot / on the underground.
They can take the Circle Line / the Central Line.
Finished? Check with your classmate.
Use the correct English phrase above the column.
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sixty-six

sixty-seven

4. Answer the question about the dialogue.

6.
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Work in pairs.

6. Maak de zinnen af in
tweetallen.

How do Nadia and her mother walk from Tower Hill Station to The Tower of London?
Look at the map and the numbers. The policeman is chasing a thief. Fill in.

Fill in the gaps.

4. Vul de juiste woorden
in.

Choose from: souvenir shop – cross – road – next to – in front of – nearby – buildings

it’s a very busy

You’ll see a

right

(3)

the street. But be careful,

When you leave the station, you just

and (3)

the (4)

across the road,

He goes (8)

Then you pass Tower Bridge, you’ll
on the right, and there it is,

(9)

the old

. It goes

again. The police car crosses

. It turns right around the (5)

policeman passes the (6)

you.

There’s also a nice little restaurant
see some new

. It turns (2)

The police car goes (1)

and the (7)

. The
.

at the traffic lights. The thief’s car crashes into a
.

town hall!

Phrases to know
Today:

Yesterday:

I go shopping.
You go shopping.
He / she goes shopping.

I went shopping.
You went shopping.
He / she went shopping.

You use it when the thing you are
talking about is not a person:
I have a car. It goes very fast.
It went very fast

5. Maar de zin af door
het juiste woord in te
vullen.

5. Fill in the words.

Practise the sentences with your classmate.

1. You can see paintings here. It is a

.

2. A king, a queen or a knight used to live here. It is a

.

3. You can have dinner here. It is a

.

4. You can watch a movie here. It is a

.

5. You can get on the underground here. It is an

.
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sixty-eight

sixty-nine
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Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Film
Audio

Lily likes sightseeing in Amsterdam. Have you
ever been sightseeing? Tell your classmate if you
ever have gone sightseeing, and where that was.

Lily houdt van bezienswaardigheden bekijken in
Amsterdam. Heb jij ook ooit
bezienswaardigheden bekeken in een stad? Zo
ja, vertel aan je klasgenoot waar je dat hebt
gedaan.

Vraag

[geïntegreerd in film]

[geïntegreerd in film]

Antwoord

[eigen antwoord]

[eigen antwoord]

Vraag

How should Nadia and her mother travel to
Tower Hill Station?

Hoe komen Nadia en haar moeder bij Tower Hill
Station?

Antwoord

Nadia and her mother should travel to Tower Hill
Station on the underground. They can take the
Circle Line.

Nadia en haar moeder moeten met de metro
reizen. Ze kunnen de Circle Line pakken.

Vraag

What do they visit in one day?

Wat bezoeken ze in één dag?

Antwoord

They visit Westminster Abbey, London Zoo,
Madame Tussauds and the London Eye.

Ze bezoeken Westminster Abbey, London Zoo,
Madame Tussauds en de London Eye.

Dialoog

Liedje
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Extra uitleg bij opdracht 4
Bekijk samen met de leerlingen de Phrases to know. Je bespreekt het werkwoord to go met de leerlingen. Bespreek de
tegenwoordige tijd: I go, you go, he/she/it goes, we go, you go, they go
En de verleden tijd: I went, you went, he/she/it went, we went, you went, they went
Sta even stil bij het woord it. Vertel dat je it gebruikt wanneer het niet terugslaat op een persoon, maar op een ding. Laat
de leerlingen dan om de beurt de voorbeeldzinnen uitspreken. Vraag steeds: is dit tegenwoordige tijd (today) of verleden
tijd (yesterday)?
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 maken de leerlingen een puzzel. Ze oefenen zo hun kennis van de leswoorden.
Bij ster-opdracht 2 werken de leerlingen in tweetallen. Ze geven de beroemde gebouwen in de foto de juiste namen.
Hierbij kunnen ze ook gebruik maken van het internet.
Afsluiting les 2 (10 min)
Na het verwerken kun je als afsluiting het lied nogmaals met de leerlingen zingen. Gebruik kopieerblad 4.13 als je de
songtekst op papier wilt hebben.

Aantekeningen
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Unit 4

lesson 3

Asking the way

Lesdoelen les 3
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•	woorden met een /eei/- klank als in wait, railway station en wail correct uitspreken;
•	een dialoog naspreken over de weg wijzen;
•	het werkwoord can gebruiken in een vraag- en antwoordzin.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: to pretend, to play sports, recorder, to paint a picture, to sing a song, talent, bored, famous, to get
cross, judo;
•	de rangtelwoorden first, second en third.
Benodigde materialen:
•	ster-opdracht 2: (eventueel) een woordenboek NL-ENG.
Introductie les 3 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht met chant – opdracht 1 verwerken
De leerlingen zeggen bij opdracht 1 de chant over de weg vragen na. In deze chant staat uitspraak van de /ee/-klank
centraal. Bespreek met de leerlingen de uitspraak van de Engelse /ee/ (je schrijft vaak /ay/ of /ai/). Deze klinkt anders dan
de Nederlandse /ee/. De Engelse /ee/ gaat meer richting /ei/, een dubbelklank dus. Je vindt deze Engelse /ee/ onder
meer in de woorden wait, way en today. Om deze klank te vormen, begin je de klank met de /ee/. Daarna ga je over op
de /ie/, door de tong naar boven te bewegen. Oefen dit met de leerlingen.
Kern les 3 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 7. De leerlingen luisteren in deze les naar twee
verschillende dialogen. Hier horen de opdrachten 2, 3, 4, 5 en 6 bij. De laatste opdracht 7 is een TPR oefening waarbij je
het digibord nodig hebt.
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4.

Unit 4

lesson 3

Asking the way

Work in pairs.

4. Zet de woorden
onder de juiste
afbeelding, in
tweetallen.

One of you is Jamie, the
other one is Sammy.
Look at the pictures. Tell

1.

your classmate where you

Listen and repeat.

1. Luister en herhaal.

are. Use:

Excuse me sir, can you tell me the way?

in front of – next to –

Is it very near or is it far away?

behind – on – opposite –

We want to go to the swimming pool.

under – above – near

Because today we don’t want to go to school.
First you turn left and then you turn right.
You pass the little signpost in black and white.
Take good care and have a lot of fun.
Use a little sunscreen against the hot sun!

5.

2. Kies het juiste
antwoord.

Listen to the dialogue.

Circle the right answers.

2.

Listen to the dialogue.

Bobby and his mum are at the entrance to a computer shop / a department store.

Tick the right answer.
The Empire State Building is on 5th Avenue.

O true

O false

B. Is this the first time that Bobby’s father has got lost?
Yes, it is. / No, it isn’t.

3.

Phrases to know

Do the dialogue.

Ask for the way:
Excuse me, sir / madam, can you
tell me the way to…?
Excuse me, could you tell me where
the …. is please?

Listen again and repeat the phrases.

Jamie:

Isn’t it terrific to be in New York! Everything is so big!

Sammy:

Where shall we go?

Jamie:

3. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

5. A. en B. Omcirkel het
juiste antwoord.

A. Where are Bobby and his mum when they find out they have lost Bobby’s father?

Show the way:

Let’s do some sightseeing in the morning.

go straight on

Sammy:

OK. I’d like to visit the Empire State Building. Let’s have a look at the map.

Jamie:

We are here, in the city centre, in front of Central Park. We take the second

turn left / right

street on the left. At the second crossroads we turn right.

take the first / second / third street

Sammy:

Right. Then we go straight on until we come to the Empire State Building.

Jamie:

It’s between 34th and 33rd street on 5th Avenue. We’ll take the lift to the top!

Sammy:

We’ll have a wonderful view of New York!

/ on the right / left

Repeat the text with a classmate.
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seventy-two

6.

6. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

seventy-three

Finished? Do this.

Do the dialogue.

Listen again and repeat the phrases.

Ann writes about her village in an e-mail project.

Mother:

I’m afraid we lost Daddy again. He always gets lost when we’re shopping!

Fill in the right words.

Bobby:

Where did we last see him?

Choose from: next to – in front of – behind – across – in the middle of

Mother:

In that computer shop near the railway station. How do we get there from this

Bobby:

Let’s ask somebody. Excuse me, could you tell me where the computer shop is,

department store?
please?

Passer-by:

Of course. At the store exit you turn left, then you pass a little market, and at the

Bobby:

Thank you.

end there’s a computer shop. Next to a cinema and opposite the post office.

Mother:

We also passed a post office in a little side street with a church.

Bobby:

Yes, it’s only a few minutes from here.
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I live in a nice little village in the Yorkshire Dales.
Our school is

the village.

It is an old building.
On the corner of the main street there’s a little
shop

some old houses.
the road there’s a post

office.
The garage is

the church,

just outside the village.

Repeat the text with a classmate.

Finished? Be creative.
7.

Look and listen.
A. Write about your own village or neighbourhood the way Ann did.

Listen to Lenny. She will tell you what to do!

You may use a dictionary. Use phrases like:
next to

7. Kijk en luister naar
Lenny.

in front of
behind
opposite
in the middle of
B. Draw a small map of what you wrote.
Work in pairs. Read your text to a classmate.
Your classmate looks at the map. Are the map and the text correct?
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seventy-four

seventy-five
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Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Vraag

True or false: The Empire State Building is on 5th
Avenue?

Juist of onjuist: het Empire State Building ligt aan
de 5th Avenue?

Antwoord

True. The Empire State Building is on 5th Avenue.

Juist.

Vraag

Where are Bobby and his mum when they find
out they have lost Bobby’s father?

Waar zijn Bobby en zijn moeder als ze er achter
komen dat ze Bobby’s vader kwijt zijn?

Antwoord

Bobby and his mum are at the entrance to a
large department store, in a street.

Bobby en zijn moeder staan op straat, bij de
ingang van een groot warenhuis.

Dialoog 1

Dialoog 2

Extra uitleg bij opdracht 6
Laat de leerlingen eerst de dialoog in tweetallen oefenen. Hierna bespreek je klassikaal hoe je in het Engels naar de weg
vraagt en hoe je antwoord geeft als mensen de weg vragen aan jou. Neem de manieren om de weg te vragen en de
beschreven richtingen in Phrases to know klassikaal door. Benadruk dat het turn left/right is en niet, zoals in het
Nederlands, go right/left. Herhaal ook nogmaals de rangtelwoorden first, second en third met de leerlingen.
TPR oefening – opdracht 7
De co-teacher geeft aanwijzingen voor een griezelroute door het stadje York. De leerlingen tekenen deze route op de
plattegrond van opdracht 7.
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Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 maken de leerlingen een Engelse e-mail af door de leswoorden op de juiste plaats in te vullen.
Bij ster-opdracht 2 schrijven de leerlingen een korte e-mail in het Engels over hun woonplaats op dezelfde manier als in
ster-opdracht 1. De leerlingen kunnen hier een woordenboek bij gebruiken. Daarna tekenen ze een plattegrond van wat
zij hebben opgeschreven. Ze lezen hun tekst voor aan een klasgenoot die controleert of de getekende plattegrond
overeenkomt met de tekst.
Afsluiting les 3 (10 min)
Na het verwerken volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
Gebruik hierbij nog een keer de plattegrond van York van opdracht 7. De leerlingen werken in tweetallen. Eén leerling
kiest een plaats op de plattegrond en leidt een klasgenoot daar via aanwijzingen naartoe. Als deze op de plek gearriveerd
is, wisselen ze van rol. Zet als steun de volgende zinnen op het digibord: go straight on, turn left/right, cross the…, pass
the…, take the first, second, third street on the left/right enzovoort.

Aantekeningen
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Unit 4

lesson 4

Asking the way

Lesdoelen les 4
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•	de weg vragen en wijzen;
•	de trappen van vergelijking in een zin gebruiken.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: trip, sightseeing, useful, attraction, to discover, a view, car park, souvenir shop, to read a map, a big
city;
•	de trappen van vergelijking van woorden als tall, large en famous.
Benodigde materialen:
•	opdracht 5, 6 & 7: kopieerblad 4.01 (bij opdracht 5 twee plattegronden losknippen);
•	ster-opdracht 2: vel papier, schaar, lijm, schrijfmateriaal, afbeeldingen van attracties en monumenten in Londen
(via internet / tijdschriften / reisfolders), plattegrond van Londen;
•	afsluitende opdracht: kopieerblad 4.02 en 4.03.
Introductie les 4 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Vraag de leerlingen welke bezienswaardigheden ze zouden willen zien als ze een grote stad zouden bezoeken. Willen ze
bijvoorbeeld the cinema, a zoo of a market zien? Je noteert een aantal mogelijkheden op het digibord. Vraag dan: wat
valt onder entertainment en wat onder shopping? Daarna maken de leerlingen opdracht 1.
Kern les 4 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 7. De leerlingen lezen de tekst, kijken naar de cartoon en
doen de spreekopdracht. Opdracht 2 en 3 hebben betrekking op de leestekst. Naar aanleiding van de cartoon maken de
leerlingen opdracht 4. Opdracht 5, 6 en 7 vormen samen de spreekopdracht.
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1. A. Zet de woorden in
de juiste kolom.
B. Schrijf nog meer
woorden op die je
kent.

London Zoo is an unforgettable experience for

Unit 4

lesson 4

Asking the way

children! With 12,000 animals, you’re sure to discover
plenty to entertain and inform. Don’t miss ‘Meet the
Monkeys’, an exciting monkey walk-through experience
or the new exhibit, ‘Into Africa’, where you will see some

1.

Sightseeing.

of Africa’s most unusual animals.

A. Where do the words fit? Fill in the table.

The London Eye is where you should go for the

Choose from: a zoo – a souvenir shop – a department store – a cinema – a museum –

best views of London! The world’s largest observation

a theme park – Madame Tussauds – a market – a clothes shop

wheel is 135 m (443 ft) high and is situated on the

entertainment

Southbank opposite the Houses of Parliament. On a

shopping

clear day views are a stunning 40 km (25 miles) so you
can see all of London at once!
The Tower of London, was one of the most
feared castles, as it was a place of execution and
imprisonment. It is one of London’s oldest and most
popular attractions, most famous for the Crown
Jewels, the Bloody Tower and the black ravens!

B. Do you know any more words? Add them to the table.

Meet the rich and famous at Madame Tussauds.

2. Maak de zin af en
omcirkel het juiste
antwoord.

Have your picture taken beside David Beckham, Prince

2. Read the text.

Charles or Kylie Minogue. In the Grand Hall you can

Which attraction do you like the most? Can you say why?

meet the Royal Family, and in the Chamber of Horrors

Write it down and circle the right word.

you’ll find one of Jack the Ripper’s victims. You can even

I like

see Madame Tussaud herself at work.

most, because it is interesting / funny / exciting /

unusual / famous.

Nice to know

of Europe, people
Drive on the left: Unlike the rest
side of the road.
in Britain drive on the left-hand
the right. You
The cars have the driver’s seat on
have to go clockwise at roundabouts.
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3.

seventy-six

seventy-seven

Read the phrases.

4.

77

Watch the cartoon.

In the cartoon you see a car with a navigation system. Is a navigation system always useful

3. Vul het juiste woord
in.

Phrases to know

when you want to find your way? Tick the right answer.

If you want to say something about

A navigation system can be useful, but

it is tall / large

a building or a place, you can say:

O not if you go to another country.
O not if you don’t know your right from your left.

it is famous / exciting

O not if you wear glasses.

If you compare this with another

building or place, you can say:

It is taller than that building…
It is more exciting than that place…

when it is a short word
when it is a longer word

If there is no other building or place
as tall as this one, you can say:
It is the tallest building.
when it is a short word
when it is a longer word

It is the most exciting place

5.

Get ready.

Your teacher will give you a map. Tick the buildings and places you can find.
O a post office
O a town hall

O a swimming pool
O a supermarket

O a school
O a police station

O a department store
O a bookshop

O a bank

O a car park

O a restaurant

O a church

Fill in the right form.

O a mosque

O a cinema

O a sports centre

O a museum

1. The Empire State building is

O a park

O a railway station

O a souvenir shop

2. La Paz is the

than the Chrysler Building. (tall)

5. Kruis de gevonden
antwoorden aan.

capital city in the world. (high)

3. The Singapore Flyer is a

observation wheel than the London Eye. (high)

4. Is the view from the Empire State Building

than the view from the

Eiffel Tower? (wonderful)
5. In a special part of London Zoo called ‘Into Africa’ you can see the
6. Is the Golden Gate Bridge in San Francisco
London? (famous)

6.

Practise

Work in pairs. Choose who will play the tourist and who will play the passer-by. The tourist
asks the way to a building on the map.

African animals. (unusual)
than the Tower Bridge in

Find out what you need to do and say. Use the Phrases to know Unit 4 lesson 3.

Tourist:

asks where the … (post office, town hall, ...) is.

Passer-by:

says he / she knows and describes the way to …

Tourist:

draws this way on his / her map.

Tourist:

repeats the way: First I …

Passer-by:

answers ‘That’s it!’ if it’s correct or describes the way again if it’s not correct.

Tourist:

says thank you.

Passer-by:

says you’re welcome.

7.

6. Speel de dialoog in
tweetallen.

Act it out.

One of you plays the tourist, and the other one plays the passer-by.
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4. Kies het juiste
antwoord.

Act out your conversation.
seventy-eight

seventy-nine
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7. Acteer jullie dialoog.

Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Leestekst
Vraag

Which attraction do you like the most? Can you
say why?

Welke attractie vind jij het leukst? En waarom?

Antwoord

I don’t know which attraction you would choose.
They’re all attractive, don’t you think?

Ik weet niet welke attractie jij zou kiezen. Ze zijn
allemaal aantrekkelijk, vind je niet?

Vraag

Is a navigation system always useful when you
want to find your way?

Is een navigatie systeem altijd handig om de weg
te vinden?

Antwoord

A navigation system can be useful, but not
always. Not if you don’t know your right from
your left!

Nee, niet altijd. Niet als je niet weet wat links en
rechts is.

Cartoon

Extra uitleg bij opdracht 3
Je bespreekt met de leerlingen de trappen van vergelijking. Noem als voorbeeld: groot, groter, grootst. Vertel dat je een
trap van vergelijking gebruikt als je een voorwerp, gebouw of plaats met een ander voorwerp, gebouw of plaats wilt
vergelijken. Lees samen de zinnen bij Phrases to know. Leg uit dat bijvoeglijke naamwoorden die bestaan uit één
lettergreep bij de vergrotende en de overtreffende trap de uitgangen -er en –est krijgen (tall, taller, tallest). Bijvoeglijke
naamwoorden met twee lettergrepen of meer krijgen more en most voor het bijvoeglijk naamwoord. Geef als
voorbeelden: It is exciting, it is more exciting, it is the most exciting. Maak klassikaal de rest van de opdracht.
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Spreekopdracht – opdracht 5, 6 en 7
De leerlingen gaan de geleerde stof nu in de praktijk brengen door in tweetallen een dialoog te bedenken en uit te
voeren. In deze les gaat de dialoog over hoe je in het Engels de weg vraagt en de weg wijst. De leerlingen bereiden zelf
de dialoog voor bij opdracht 5 en 6. Bij opdracht 7 voeren de leerlingen de dialoog uit. Bij opdracht 5 heb je kopieerblad
4.01 nodig. De leerlingen krijgen Map A of Map B en geven aan welke gebouwen zij op hun plattegrond zien staan. Maar
zij laten de plattegrond niet aan elkaar zien. Voor opdracht 6 & 7 is hetzelfde kopieerblad nodig. De leerling die Map A
heeft gekozen, vraagt de weg naar de gebouwen die staan aangegeven. De andere leerling vertelt de weg. De leerling die
de weg vraagt, tekent deze route op zijn plattegrond. Check daarna samen of het klopt. Hierna wisselen de leerlingen en
vraagt de leerling die Map B heeft gekozen naar de aangegeven gebouwen.
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 verbinden de leerlingen de verkeersborden met de juiste Engelse betekenis. Ze ontwerpen ook hun
eigen verkeersbord.
Bij ster-opdracht 2 beschrijven de leerlingen in het Engels de route naar een zelfgekozen beroemde attractie of
monument in Londen. Ze maken er een vakantiebrochure over. Zorg ervoor dat de leerlingen een plattegrond van
Londen hebben. Download bijvoorbeeld een simpele toeristenplattegrond van internet.
Afsluiting les 4 (10 min)
Na het verwerken volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht:
Vier kinderen krijgen ieder een andere plattegrond. Je vindt de vier verschillende plattegronden op kopieerblad 4.03.
Iedere leerling stelt zich op in een hoek van de klas. De andere leerlingen kruisen op kopieerblad 4.02 vijf gebouwen aan
die ze het liefst in hun ‘ideale’ stad zouden willen hebben. De leerlingen gaan bij de vier leerlingen met een plattegrond
langs en vragen of deze gebouwen voorkomen op hun plattegrond. Ze vragen steeds: Is there a…(swimming pool) in
your town? Als ze alle vier de leerlingen gehad hebben, gaan ze bij de leerling staan met de plattegrond waarop de
meeste gebouwen van hun lijst voorkomen. De plattegrond waarbij de meeste leerlingen staan, benadert het dichtst de
ideale stad.

Aantekeningen
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Unit 4

lesson 5

Asking the way

Lesdoelen les 5 - toets
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen:
•	vragen beantwoorden na het beluisteren van een dialoog;
•	vragen beantwoorden over de leswoorden van deze unit;
•	vragen beantwoorden na het lezen van een tekst;
•	de grammatica van deze unit op de juiste manier gebruiken.
Benodigde materialen:
•	blinddoek;
•	plattegrond (eventueel).
Introductie toetsles 5 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

In de toetsles van unit 4 worden alle leswoorden en taal- en grammaticaregels herhaald uit de voorgaande lessen.
Je bekijkt samen, of je laat de leerlingen zelfstandig de Phrases to know en de Words to know herhalen. Ook komen de
verschillende grammatica schermen aan bod om de taalregels en afspraken nog eens te bespreken.
Nog beter is het om de grammatica ook al in eerdere lessen in te zetten.
De vervoeging van het werkwoord to go. Bijvoorbeeld:
Tegenwoordige tijd: I go, you go, he/she/it goes, we go, you go, they go.
Verleden tijd: I went, you went, he/she/it went, we went, you went, they went.
De manier waarop je informeert naar de weg en hierop antwoord geeft. Bijvoorbeeld:
Excuse me, can you tell me the way? Of course, you have to go straight on. You have to take the first turning on the left.
De trappen van vergelijking. Bijvoorbeeld:
Tall, taller, tallest It is exciting, it is more exciting, it is the most exciting.
Kern toetsles 5 (25 min)
De leerlingen maken de individuele toets. Bij opdracht 1 hoort altijd een luistertekst die op het digibord klassikaal is te
beluisteren. Je kunt deze tekst meerdere keren laten horen. De toets in unit 4 betreft 8 opdrachten. De toetsnormering
staat op de methodestartpagina onder Leerlijnen en doelen.
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Test 4: 40 punten
Meer dan 31 punten

goed

cijfer 8 / 10

Tussen 22 en 31 punten

voldoende

cijfer 5.5 / 7.5

Minder dan 22 punten

niet voldoende (nog een keer oefenen)

cijfer 5.5 en lager

Snellere leerlingen kunnen de extra toetsopdracht maken, zie de methodestartpagina onder Opdrachten ‘Test – an extra
question’, of zie de verwerkingssoftware via Extra exercises waar ook een extra puzzel staat.
unit 4
1.

test 7/8A

Is it true or false? Circle the right answer.

1. Emma left her bag at a clothes shop.
2. When they leave the shop, they have to turn left.
3. To get to the bookshop, they pass a crossroads.
4. The bookshop is next to the town hall.
5. It’s a short walk.

true / false
true / false
true / false
true / false
true / false

4. Circle the right answer.

7. Write down the correct words.

1. We have got a garden behind / under our house.
2. The bookshop is over / next to the cinema.
3. There is a forest near / over the village.
4. The museum is across from / on the supermarket.

Choose from: big city – city map – useful – read a map – car park

big city

city map

1. London is a very _______________, you will need a _______________ to find your way around.

useful

read a map

2. When you are going on holiday, it is very _______________ if you know how to _______________.

car park

3. This _______________ is full, so we need to park the car somewhere else.

5. Write down the correct verbs.
Use the verb: to go.

8. Read the text and circle the right answer.

go

1. I ___________ shopping a lot.

2. Draw a line to match the ball to the right place.

goes

Kim:

I’m afraid we’ve lost Dad again.

Mum:

We always lose each other when we go shopping. Where did we last see him?

Kim:

In that computer shop near the railway station. How do we get there from this
department store? Let’s ask somebody.

Kim:

Excuse me mister, could you tell me where the computer shop is, please?

Man on the street:

Yes, of course. Turn left when you exit the store, then you pass a little market,
and at the end there is the computer shop. It is next to the cinema and across
from the post office. It is only a few minutes from here.

Kim:

Thank you. Let’s go find Dad.

2. She always ___________ to the bookshop.

goes

under

3. The policeman ___________ to the police station every Monday.

in

4. Yesterday I ___________ to the city centre.

went

next to
above

6. Circle the right answer.

behind

1. Which word does not belong in this list?
a. church
b. city centre
c. cinema
d. department store

4. Where can you get your passport?
a. bookshop
b. town hall
c. zoo
d. souvenir shop

2. Which word does not belong in this list?
a. crossroads
b. corner
c. trip
d. square

5. Where can you catch the train?
a. cinema
b. swimming pool
c. mosque
d. railway station

3. Where do you wear a swimsuit?
a. bookshop
b. swimming pool
c. restaurant
d. railway station

6. What do you need to find the way?
a. city centre
b. city map
c. city corner
d. city square

in front of

3. Write down the correct words.

1. The family lost their dog.
2. The last time they saw Dad was at the cinema.
3. They are at the department store right now.
4. They ask somebody to tell them the way.
5. The computer shop is next to the cinema.
6. The department store is across the street from the post office.

true / false
true / false
true / false
true / false
true / false
true / false

Choose from: cinema – castle – restaurant – museum

museum

1. You can see paintings here. It is a ___________________.

castle

2. A king, a queen or a knight used to live here. It is a ___________________.

restaurant

3. You can have dinner here. It is a ___________________.

cinema

4. You can watch a movie here. It is a ___________________.

14

15
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Afsluiting toetsles 5 (10 min)
Je sluit de unit af met één of twee Taalspelen:
•	Je gaat een spel spelen met de hele groep. In het spel ligt het accent op spreekvaardigheid. Een leerling is
geblinddoekt. Je leidt hem door het lokaal heen op weg naar de plaats van bestemming, bijvoorbeeld het bord, de
linkerhoek, het raam of de prullenbak. Daarbij gebruik je de woorden voor ‘de weg wijzen’. Je kunt een aantal handige
woorden en zinnen op het bord schrijven. Dit spel kan een aantal keer herhaald worden, waarbij ook de ene leerling
een andere leerling kan leiden. Ook kun je de leerlingen dit spel in groepjes van twee laten spelen.
•	Toon het scherm op het digibord en vertel de leerlingen dat ze het spel Bestemming raden (Giving directions) gaan
spelen. Deel de leerlingen op in tweetallen. Een van de leerlingen neemt een bekende plek in de buurt van de school
in zijn hoofd. Hij legt vervolgens aan de andere leerling uit hoe je er vanaf de school kunt komen. Weet de andere
leerling waar het is en kan hij de bestemming raden? Wissel dan van rol. Gebruik hier eventueel een plattegrond van de
omgeving bij.
Extra: voorbereiden op unit 5
In de volgende les (unit 5 – les 1) zijn er geen bijzonderheden die nu al opgepakt moeten worden.

Aantekeningen
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