Moin, moin
In deze taaltaak stellen de leerlingen in
groepjes van vier het programma samen
voor een weekendje Hamburg.

Schooltype

VMBO-t/HAVO/VWO

Werkvorm

Groepjes van vier

Tijd

3 lesuren (150 minuten)

Product

Presentatie

In Hamburg spraken de mensen
vroeger een dialect, het Plattdüütsch.
Tegenwoordig spreken heel weinig
mensen dat, maar heel veel mensen
hebben nog wel een accent (zoals
Brabanders, Limburgers en Drenten in
Nederland). Dat accent vinden heel
veel Duitsers het mooiste accent van

Hamburg wordt in het dialect

Duitsland, zoals veel Duitsers ‘Hamburch’

niet met een k. Moin betekent

de mooiste stad van Duitsland vinden.

met een ch uitgesproken en
zoiets als hoi! Meestal zeg je
het 2 keer: moin, moin!

Er is in ieder geval heel veel te zien en te
luisteren en nergens in Duitsland wonen
zo veel miljonairs.
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Hamburg is beroemd om een aantal
dingen, waaronder de musicals. Je oom
en tante uit Rotterdam hebben kaartjes
gewonnen voor een musical in Hamburg
op een zaterdagavond en 1.000 euro
voor de reis, het hotel en dergelijke.
Wat gaan ze daar doen? Ze vertrekken
op vrijdag en gaan maandagmorgen
weer naar huis. Je stelt een programma
samen voor de zaterdag en zondag.

De carrière van een wereldberoemde
band begon in Hamburg
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Opdracht

Je taak is om van de informatie
die je hebt verzameld een leuk
programmaboekje voor je oom en
tante te maken. Daarbij moet je
rekening houden met een aantal
dingen.

▪▪ Je oom en tante hebben geen Duits gehad op school
▪▪ Je oom en tante zijn door hun ouders gek op de
Beatles
▪▪ Je oom en tante zijn echte Rotterdammers. Ze houden
van schepen en havens
▪▪ Je oom en tante zijn gek op voetbal, maar niet op
grote clubs als Feyenoord. Wel op kleine clubs zoals
Sparta en Excelsior

▪▪ Je oom en tante zijn niet zo gek op musea of kunst
▪▪ Ze vinden vis lekker
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Aanpak

Je hebt voor deze opdracht 3 lessen de tijd en je werkt
in groepjes van 4. Zorg dat je niet meer dan 2 lesuren
besteedt aan het zoeken van informatie en je in de
laatste les kunt werken aan het programmaboekje.
Alle informatie schrijf je op in het Nederlands.
Omdat je oom en tante niet zo goed Duits kunnen als jij,
maak je ook het programmaboekje in het Nederlands!

Stappen:

▪▪ Ga voor je oom en tante op zoek naar het

mooiste hotel. Noteer de naam en het adres
van het hotel en de prijs.

▪▪ Je oom en tante gaan zaterdagavond naar een
musical. Schrijf de naam van de musical en het

adres op. Beschrijf kort waar de musical over gaat.

▪▪ Je oom en tante willen een aantal zaken met de metro bezoeken.

Je kunt steeds een los kaartje kopen maar ook een ander kaartje.
Wat zou je je oom en tante dus aanraden om te kopen?

▪▪ Zoek uit wat Hamburg met de Beatles te maken heeft en hoe
de twee bekendste voetbalclubs van de stad heten
▪▪ Welke club zou je oom en tante het meest aanspreken?
▪▪ Voor een rondvaart door de haven kunnen je oom en tante het
beste instappen in de haven. Leg uit hoe ze er komen met de
metro. Zoek de opstapplaats.

▪▪ Wat moeten ze beslist proberen als ze wat gaan eten of drinken?
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Beoordeling
De informatie die je nu op papier hebt, gebruik je voor het programmaboekje.
Op dit boekje word je beoordeeld.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Het boekje is niet leesbaar.

De tekst is niet altijd

De tekst is goed leesbaar.

Er wordt geen rekening

leesbaar. Er is voldoende

Er is goed rekening

gehouden met de voorkeuren

rekening gehouden met

gehouden van de voorkeuren

van oom en tante.

de voorkeuren van oom en

van oom en tante. Er is veel

Er is nauwelijks aandacht

tante. De vormgeving kan

aandacht besteed aan de

besteed aan de vormgeving.

beter.

vormgeving.
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