Justin Bieber ft. Nicki Minaj

Worksheet

Niveau 2a | Song 14 | Lesson B

1

Swimming pools

read

adult
child

In het lied is Justin Bieber in het zwembad.
Hieronder lees je informatie over twee zwembaden.

volwassene
kind

Welk zwembad is het warmst?

1

2

Olympia Pool

Fun Pool Tropicana

2

Fun Pool Tropicana: a great day out for
the whole family. There’s something
for everyone. The swimming pool has
two water slides. You can have lots of
fun shooting the water canon. Or enjoy
yourself with swimming in the waves
and plunging in the water.
The water is heated to 30.5°C.

It’s a hot day and you fancy a swim.
Come to Olympia Pool! We have a
25m swimming pool (temperature
26°C). It has 6 lanes where you can
practise your swimming and diving.
We also have a paddling pool
where small children can play.
Plunge in our pool today!

Swimming Prices
Ticket				Price
Adult (16+)			£7.00
Child (up to 16) & Students £5.00
Under 5 years			
FREE

Swimming Prices
Ticket				Price
Adult				£5.00
Child 4-12 & 60+		
£3.00
0-3 years			FREE

Choose

read

Bekijk de folders bij opdracht 1 nog een keer goed. Lees wat de mensen hieronder graag doen.
Naar welk zwembad moeten ze dan gaan? Zwembad 1 of zwembad 2? Zet het nummer van het
zwembad bij elke persoon.

Het waterkanon
is cool!

© Groove.me

Mijn zoontje wil
naar het pierenbad.

Ik zwem graag in
de golven.

Het liefst ga ik
van de glijbaan.

Ik houd van
baantjes trekken.
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Three tickets, please

Worksheet

speak

a Oefen het gesprekje met je klasgenoot. Ben je klaar? Wissel van rol.

Can I have three
tickets, please?

I’d like to have three
children’s tickets.
Which tickets
do you want?

How much does
that come to?
Here you are.

That’s £15.

b Lees de flash info. Kijk naar de tabellen met prijzen in de twee tekstjes bij opdracht 1.
Voer dan een gesprekje zoals in opdracht a. Kies nu zelf hoeveel kaartjes je koopt en voor wie.
Degene ‘achter de kassa’ rekent uit hoeveel je precies moet betalen.
Ben je klaar? Wissel dan van rol.

Flash info
Can I have three tickets, please? 		
I’d like to have three children’s tickets.
How much does that come to?		
That’s £15. 					

4

Swimming pool

Mag ik drie kaartjes, alstublieft?
Ik wil graag drie kinderkaartjes.
Hoeveel kost dat?
Dat is 15 pond.

words

a Kijk naar het plaatje. Schrijf achter elk nummer het juiste woord.
Kies uit: swimming pool – water slides – lanes – paddling pool – waves.
1
2
3
4
5

b Lees de zinnen. Kijk nog eens naar het plaatje. Vul de juiste naam in.
is swimming.
is diving.
is plunging.
© Groove.me
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Pool Party

Extra

read

a Lees de uitnodiging. Wat voor feestje is dit?

Pool Party
Summer is here,
the water is cool.
Come and join us,
for a dip in the pool!

Make a splash at
Levi’s 9th birthday
party.
Saturday, July 19th
from 1 to 5 p.m.
Pizza and cake will be served.
Levi’s house
32 Maple Avenue
Cliffside Park, New Yersey

Don’t forget to bring your swimsuit and towel!

b Beantwoord de vragen.
1 In welk seizoen wordt het feestje gegeven?
2 Wat is een ander woord voor splash? (Tip: je hebt het deze les geleerd).
3 Schrijf de datum op in letters.
4 Wat moet je meenemen?

6

What do you like?

write

Bedenk vier dingen die je op een zwemfeestje wilt doen.
Schrijf ze op in het Engels. Weet je ze niet? Zoek ze dan op in het woordenboek.

7

Your swimming pool

write

*

Hoe ziet jouw ideale zwembad eruit? Maak een tekening. Schrijf er in het Engels informatie bij.
Maak ook een prijslijstje. Kijk nog eens naar het voorbeeld bij opdracht 1.
Gebruik een woordenboek als je een Engels woord niet kent.
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Words and phrases
Words to know

Numbers

need
do
body
make
ticket
move
swimming pool
water slides
swimming
plunging
diving
lanes
paddling pool
waves

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

nodig hebben
doen
lichaam
maken
kaartje
bewegen
zwembad
waterglijbanen
zwemmen
plonzen
duiken
banen
pierenbad, kinderbad
golven

elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig

Phrases
Vragen wat iemand gaat doen en zeggen wat je gaat doen
What are you going to do?			
Wat ga je doen?
I am going to play basketball.			
Ik ga basketballen.
We are going to party.				
We gaan feesten.
Een kaartje kopen
Can I have three tickets, please? 		
Mag ik drie kaartjes, alstublieft?
I’d like to have three children’s tickets.
Ik wil graag drie kinderkaartjes.
How much is that?				Hoeveel kost dat?
That’s £15. 					
Dat is 15 pond.
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