Unit 2

lesson 1

Shopping

Unit 2: Shopping (boodschappen)
Lesdoelen les 1
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
• informatie over allerlei soorten winkels halen uit de film, het lied en de dialoog en vragen daarover beantwoorden;
• vragen hoeveel iets kost en zeggen hoeveel iets kost.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: shopping centre, dairy, butcher’s, chemist’s, stationer’s, toy shop, clothes shop, special offer, bargain,
expensive.
Benodigde materialen:
• opdracht 6: kopieerblad 2.01;
•	ster-opdracht 2: groot vel papier, supermarkttijdschriften / reclamefolders met plaatjes van eten en drinken, lijm,
schaar, schrijfmateriaal;
• afsluitende opdracht: kopieerblad 2.02.
Introductie les 1 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Bij opdracht 1 zie je een tekening van een winkelcentrum met verschillende winkels. De Engelse woorden voor de
winkels staan erbij. De leerlingen geven aan welke winkels er bij hen in de buurt te vinden zijn. De winkels die je op de
afbeelding ziet, zijn: department store (warenhuis), greengrocer’s (groentenman), bakery (bakker), butcher’s (slager),
chemist’s (apotheek), dairy (zuivelwinkel), clothes shop (kledingwinkel), stationer’s (kantoorboekhandel), supermarket
(supermarkt), bookshop (boekhandel), souvenir shop (souvenirwinkel), toyshop (speelgoedwinkel) en gift shop
(cadeauwinkel). Zijn er woorden bij die op het Nederlandse woord met dezelfde betekenis lijken? Welke? Laat de
leerlingen ze benoemen.
Let op: verwar dairy niet met het Engelse woord diary (agenda/dagboek) dat er erg op lijkt!
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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1. Beantwoord de
vragen.

2. A. Kies de juiste
antwoorden.
B. Trek lijnen van de
vragen naar de juiste
antwoorden.

5. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

3. Kies het juiste
antwoord.

6. Maak je eigen dialoog
en acteer jullie
dialoog
(via kopieerblad).

4. Kies het juiste
antwoord.

Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Audio

Let’s watch the film. The film is about two children
walking in a shopping centre. They are going to all
kinds of shops but almost forget something
important…

We gaan film kijken. De film gaat over twee
kinderen die in een winkelcentrum lopen. Ze gaan
naar allerlei winkels maar bijna vergeten ze iets
belangrijks…

Vraag

[geïntegreerd in film]

[geïntegreerd in film]

Antwoord

[eigen antwoord]

[eigen antwoord]

Vraag

What’s the girl’s problem?

Wat is het probleem van het meisje?

Antwoord

She’s a shopaholic: she can’t stop shopping.

Ze is verslaafd aan winkelen: ze kan niet meer
stoppen.

Vraag

What do you think this text is about?

Waar gaat de tekst over denk je?

Antwoord

The text is about the Edinburgh World Shop where
fair trade goods are sold.

De tekst gaat over de Edinburgh World Shop waar
fairtrade-spullen worden verkocht.

Film

Liedje

Leestekst

Spreekopdracht bij de dialoog – opdracht 5
De leerlingen herhalen de dialoog en oefenen hoe ze eenzelfde soort gesprek kunnen voeren. Dit doen ze door hun
eigen producten en prijzen in de dialoog te verwerken.
Extra uitleg bij opdracht 6
De leerlingen doen een finding identical pairs-oefening. Op kopieerblad 2.01 vind je vijftien plaatjes van verschillende
producten en hun prijs. Kopieer dit blad twee keer en geef elke leerling een plaatje. Zorg ervoor dat elk plaatje twee keer
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is uitgedeeld. De leerlingen mogen het plaatje niet laten zien aan hun klasgenoten. Vervolgens proberen ze door het
stellen van vragen, hun identieke afbeelding te vinden. Vragen en antwoorden die centraal staan, zijn:
Have you got a… (necklace/cauliflower/sharpener)?
Yes, I have. of I’m afraid I haven’t got a ….
How much is it / are they? 	It is / They are (fourteen pounds and fifty pence / seventy
pence).
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 maken de leerlingen een puzzel met de leswoorden.
Bij ster-opdracht 2 maken de leerlingen een poster voor een supermarkt. Daarop schrijven ze de verschillende afdelingen
(butcher’s, dairy, bakery enzovoorts) en plakken ze plaatjes van de producten die deze afdelingen in de aanbieding
hebben. Ze beschrijven de producten en zetten ook de prijs erbij.
Afsluiting les 1 (10 min)
Na het verwerken volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
De leerlingen maken een kruiswoordpuzzel met de Engelse woorden voor verschillende winkels. Je deelt hiervoor
kopieerblad 2.02 uit. Laat de leerlingen in tweetallen werken en na afloop een zin maken met het woord dat ze van
boven naar beneden lezen. Als ze tijd over hebben, kunnen ze proberen zelf een kruiswoordpuzzel te maken met de
woorden van deze les.

Aantekeningen
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Unit 2

lesson 2

Shopping

Lesdoelen les 2
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
• informatie over winkelen halen uit de film, de leestekst en het lied en vragen daarover beantwoorden;
• vragen en zeggen hoeveel iets kost;
• meezingen met het lied over winkelen.
Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
•	de leswoorden: shopkeeper, shop assistant, customer, shop window, to pay cash, to pay by credit card, queue, almost,
probably, free.
Benodigde materialen:
• afsluiting les: kopieerblad 2.19;
• ster-opdracht 1: kopieerblad 2.03;
•	ster-opdracht 2: vel papier, schrijf- / tekenmateriaal, lijm, schaar, tijdschriften / reclamefolders met afbeeldingen van
fairtrade-producten.
Introductie les 2 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
Vraag de leerlingen of ze nog weten wat je moet zeggen als je wilt weten of een bepaald product in de winkel te koop is
(Have you got any …) en hoe duur het is (How much is it / are they?). Wijs de leerlingen vervolgens op de illustratie van
winkels bij opdracht 1. Neem de woorden voor de winkels met de leerlingen door. Laat de leerlingen de producten die
boven de illustratie staan, bij de juiste winkel invullen. Leg van tevoren uit dat er twee woorden overblijven (dress en
trousers) die niet passen bij de genoemde winkels. Weten de leerlingen in welke winkel je deze producten wel kan kopen
(a clothes shop)?
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
en 4. Opdracht 5 is een grammatica-opdracht en opdracht 6 is een woordenschatopdracht. Opdracht 7 volgt na het lied.
In les 2 is het lied op het digibord voorzien van ondertiteling zodat je met de leerlingen kunt meezingen (zie ook
kopieerblad 2. 19).
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4. Vul de juiste woorden
in.

2. A. Vul de tabel in.
B. Vul de juiste
woorden in.

5. Vul de juiste
werkwoorden in.

3. Kies het juiste
antwoord.

6. Maak de zin af met
het juiste woord.

*1. Zoek de verschillen
(op kopieerblad).

*2. Maak een
advertentie voor een
nieuwe winkel naar
keuze.

7. A. Kies de juiste
antwoorden.
B. Maak eigen zinnen.
Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Audio

Myla needs to buy a birthday present. When did you
last buy a present for someone? Tell your classmate
about the last present you bought. Who was it for?

Myla moet een verjaardagscadeau kopen.
Wanneer heb jij voor het laatst een cadeau
gekocht voor iemand? Vertel aan je klasgenoten
wat je had gekocht en voor wie.

Vraag

[geïntegreerd in film]

[geïntegreerd in film]

Antwoord

[eigen antwoord]

[eigen antwoord]

Vraag

How do Mr and Mrs MacDuff pay?

Hoe betalen dhr. en mevr. MacDuff?

Antwoord

They don’t pay at all.

Ze betalen helemaal niet.

Vraag

Which items do you hear in the song?

Welke artikelen hoor je in het lied?

Antwoord

The items you hear are: games, clothes, jeans,
sneakers and sweaters.

Je hoort: spellen, kleding, spijkerbroeken,
sportschoenen en truien.

Film

Dialoog

Liedje

Extra uitleg bij opdracht 5
Je bespreekt de taalfunctie ‘vragen en zeggen hoeveel iets kost’ met de leerlingen. Wijs de leerlingen op de zinnen onder
Phrases to know waarmee je kunt vragen hoe duur iets is. Vertel vervolgens dat je de zin moet aanpassen als je het over
meerdere producten tegelijk hebt: How much are they? Bespreek daarna de aanwijzende voornaamwoorden this en
these: dit zijn allebei woorden om aan te geven dat iets dichtbij je is. This is enkelvoud en these is meervoud. Hierna
maken de leerlingen opdracht 5.
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Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 gebruik je kopieerblad 2.03. Hierop staan twee afbeeldingen van een winkelstraat. De leerlingen
moeten de verschillen tussen de twee afbeeldingen ontdekken. De verschillen omcirkelen ze én vertellen ze aan elkaar.
Daarna omschrijven ze de verschillen ook.
Bij ster-opdracht 2 gaan de leerlingen een advertentie voor hun nieuwe winkel maken waarin ze alleen biologische,
duurzame en fairtrade-producten verkopen. Ze bedenken een naam voor hun winkel en schrijven die op hun
advertentie. Ook schrijven ze op welke producten ze verkopen, hoe duur de producten zijn en zoeken er plaatjes bij in
tijdschriften of op internet.
Afsluiting les 2 (10 min)
Na het verwerken kun je als afsluiting het lied nogmaals met de leerlingen zingen. Gebruik kopieerblad 2.19 als je de
songtekst op papier wilt hebben.

Aantekeningen
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Unit 2

lesson 3

Shopping

Lesdoelen les 3
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•
•
•
•

de korte /o/ in woorden als shopping en stop correct uitspreken;
dialogen naspreken;
vragen om een tegoedbon en een bonnetje in een winkel;
vragen of het product dat ze kopen ingepakt kan worden.

Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
• de leswoorden: to order, to spend, to return, to wrap up, to carry, to try on, to fit, wallet, refund, receipt.
Benodigde materialen:
• ster-opdracht 2: kopieerblad 2.05;
• afsluitende opdracht: kopieerblad 2.04.
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 na over iets kopen in een winkel. In deze chant staat de /o/-klank centraal
in woorden als shopping, stop, clock, shock enzovoort. Deze /o/ klinkt bijna als de /a/ in het Nederlandse woord ‘sap’.
Deze klank kun je het beste maken als je een beetje glimlacht. Je lippen zijn dan gespreid.
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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1. Luister en herhaal.

2. Kies het juiste
antwoord.

4. Maak je eigen dialoog
en acteer jullie
dialoog.

3. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

7. Kijk en luister naar
Regis.

5. Vul het juiste
antwoord in.

*1. A. Vul de juiste
woorden in.
B. Noem zoveel
mogelijk woorden
op die je nog weet.

6. Herhaal de dialoog in
tweetallen.

Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Dialoog 1
Vraag

What have Alfy and his mother bought?

Wat hebben Alfy en zijn moeder gekocht?

Antwoord

Alfy and his mother have bought a T-shirt.

Ze hebben een T-shirt gekocht.

Vraag

How do the girls pay?

Hoe betalen de meisjes?

Antwoord

They pay by credit card.

Met een creditkaart.

Dialoog 2

Spreekopdracht bij de dialoog – opdracht 4
De leerlingen hebben de dialoog bij opdracht 3 herhaald en in opdracht 4 oefenen hoe ze eenzelfde soort gesprek
kunnen voeren. Dit doen ze door hun eigen versie van de dialoog te maken. Ze bedenken hun eigen kleuren, kleding en
maat.
Extra uitleg bij opdracht 6
Eerst spreken de leerlingen de dialoog na. Daarna lees je met de leerlingen de zinnen onder de Phrases to know over de
taalfuncties ‘vragen stellen aan een winkelbediende’ en ‘vragen en zeggen hoeveel iets kost’. Benadruk dat de vorm
Could I have …? iets beleefder is dan Can I have …?. Bespreek dat er twee manieren zijn om te vragen hoeveel iets kost:
How much is it? en How much does it cost? Neem vervolgens de zinnen door die je gebruikt om te vragen of je een
artikel kunt terugbrengen en of het mogelijk is om je geld terug te krijgen.
TPR oefening – opdracht 7
De leerlingen laten door middel van gebaren zien dat ze begrijpen wat de co-teacher bedoelt. Als de leerlingen de
handeling hebben uitgevoerd, laat de co-teacher zien wat er gevraagd werd.
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Unit 2

lesson 4

Shopping

Lesdoelen les 4
Aan het eind van de les kunnen de leerlingen:
•
•
•
•

vragen of een winkel een bepaald artikel verkoopt en hoeveel het kost;
een winkelbediende om een bonnetje, een tasje of een tegoedbon vragen;
een winkelbediende vragen het artikel in te pakken;
vragen naar de openingstijden van een winkel.

Aan het eind van de les kennen de leerlingen:
• de leswoorden: discount, article, parcel, size, large, medium, small, to forget, to show, to sell, careful, for example.
Benodigde materialen:
• ster-opdracht 2: kopieerblad 2.07.
Introductie les 4 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

Introductieopdracht – opdracht 1 verwerken
De leerlingen schrijven bij opdracht 1 de juiste woorden in de zinnen, waarbij ze eventueel woorden kunnen opzoeken in
de woordenlijst van les 5. Vervolgens strepen ze de woorden door in de woordzoeker en maken ze met de overgebleven
letters een zin.
Kern les 4 (30 min)
De leerlingen maken tijdens het verwerken de opdrachten 2 t/m 7. De leerlingen lezen een tekst, kijken naar een cartoon
en doen een 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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2. Kies de juiste
antwoorden.

5. Maak een lijstje met
dingen die je gaat
kopen
(op kopieerblad).

3. Bedenk een dialoog
die past bij de
gekozen winkel, in
tweetallen.

6. Oefen de dialoog, in
tweetallen.
4. Bedenk en schrijf op
wat je hebt bedacht.

7. Acteer jullie dialoog.

*1. Vul de juiste
woorden in.

*2. Los de supermarkt
puzzel op
(op kopieerblad).

Vertalingen van vragen en antwoorden:
Engels

Nederlands

Leestekst
Vraag

Why is it good to buy fair trade goods?

Waarom is het goed om fairtrade-spullen te
kopen?

Antwoord

You help poor people in poor countries.

Dan help je mensen in arme landen.

Vraag

What happened to the boy’s shopping list,
according to you?

Wat is er volgens jou gebeurd met het
boodschappenlijstje van de jongen?

Antwoord

Well, that’s up to you! I think ...

Dat is aan jou! Ik denk …

Cartoon
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Extra uitleg bij opdracht 3
Je bespreekt de taalfunctie ‘vragen naar en zeggen van de openingstijden van een winkel’ met de leerlingen. Lees samen
de zinnen door onder Phrases to know. Geef een voorbeeld van een vraag en antwoord over de openingstijden,
bijvoorbeeld: When is the supermarket/shop open? The supermarket is open from Monday till Friday from 8 o’clock till
8 o’clock.
Benadruk dat ‘van-tot’ in het Engels dus from-till is. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met de zinnen in opdracht
3. Ze vragen elkaar wanneer één van de winkels uit het rijtje open is en antwoorden met de in de opdracht gegeven
openingstijden.
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 iets in een winkel koopt. De ene leerling is de klant en de
andere leerling is de winkeleigenaar. De leerlingen bereiden zelf de dialoog voor in opdracht 5 en 6. In opdracht 5 kiezen
ze de winkel waar ze iets willen kopen en bedenken ze wat ze willen kopen. Deze informatie helpt bij het samenstellen
van de dialoog in opdracht 6. Bij opdracht 7 voeren de leerlingen de dialoog ook daadwerkelijk uit.
Ster-opdrachten
Bij ster-opdracht 1 raden de leerlingen het juiste product aan de hand van een Engelse omschrijving.
Bij ster-opdracht 2 gebruik je kopieerblad 2.07. Hierop staat de Supermarket mix-up puzzel: Bob, Mandy, Sue en Karim
zijn er na het afrekenen achter gekomen dat al hun boodschappen door elkaar liggen. De leerlingen proberen uit te
vinden welke producten er op het boodschappenlijstje van elk van de vier kinderen staan, door de gegeven aanwijzingen
in het Engels op te volgen.
Afsluiting les 4 (10 min)
Na het verwerken volgt de afsluitende opdracht.
Afsluitende opdracht
De leerlingen spelen hun eigen dialoog uit opdracht 7 na voor de klas.

Aantekeningen
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Unit 2

lesson 5

Shopping

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:
• spullen voor een winkeltje (bij Afsluiting).
Introductie toetsles 5 (10 min)
Kies in het lesmenu welke onderdelen passen bij jouw groep.

In de toetsles van unit 2 worden alle leswoorden en taal- en grammaticaregels herhaald uit de voorgaande lessen.
Je bekijkt samen de Phrases to know en de Words to know of je laat de leerlingen deze zelfstandig herhalen. Ook komen
de verschillende grammaticaschermen op het digibord 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.
Vragen en zeggen hoeveel iets kost (enkelvoud en meervoud). Bijvoorbeeld:
How much is it? It is … How much are they? They are ...
Het gebruik van this en these. Bijvoorbeeld:
Then you talk about something that is near, you say : this … (pencil, book, …) When you talk about things that are near,
you say: these … (pencils, books, …).
Vragen stellen aan een winkelbediende. Bijvoorbeeld:
Could I have that/those ... (T-shirt, jeans, book, CD, …) please? If you would like to know the price you can ask: How
much does it cost? It costs … How much do they cost? They cost … Can I return the article? Can I get a refund?
Vragen stellen over de openingstijden en antwoord geven. Bijvoorbeeld:
When is the shop open? The answer can be: It is open from … (day of the week) till … (day of the week) from … o’clock till
… o’clock. In … (months) we are also open on Sundays.
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 2 betreft 8 opdrachten. De toetsnormering
staat op de methodestartpagina onder Leerlijnen en doelen.
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Test 2: 41 punten
Meer dan 32 punten

goed

cijfer 8 / 10

Tussen 23 en 32 punten

voldoende

cijfer 5.5 / 7.5

Minder dan 23 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.

Afsluiting toetsles 5 (10 min)
Je sluit de unit af met één of twee Taalspelen:
•	Je speelt met de leerlingen het spel Can I get a refund? Elke leerling neemt een winkel in gedachten. Je vraagt steeds
aan een van hen of je een bepaald artikel bij hen kan ruilen. Leerkracht: Hello, I’ve got a bottle of perfume. I don’t like
perfume. Can I get a refund here? Leerling: Yes, you can. Of: Leerkracht: Hello, I’ve got a sweater. I don’t like sweaters.
Can I get a refund here? Leerling: No, you can’t. This is a toy shop. Leerkracht: Oh. Then where can I get a refund?
Leerling: At the clothes shop.
•	Toon het scherm op het digibord en vertel de leerlingen dat ze met de hele groep/groepjes een winkelspel gaan
spelen (Shop till you drop). Laat een aantal leerlingen in verschillende hoeken van de klas een winkeltje opstellen (met
een tafeltje en eventueel wat voorwerpen). Ze mogen zelf bedenken welk type winkel ze beheren. Laat de overige
leerlingen in tweetallen winkelen. Ga eventueel eerst zelf bij de verschillende winkels langs. Stimuleer de klanten om te
vragen naar een bonnetje, een tegoedbon, of om te informeren of het artikel geruild of ingepakt kan worden.
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Extra: voorbereiden op unit 3
In de volgende les (unit 3 - les 1) is er voor de introductieopdracht niets nodig.

Aantekeningen
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