OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)
Gek zijn is gezond
Stef Bos

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Welke titel past bij het lied ?
a Gek zijn is gezond.
b Gezond is gek.
c Roken is ongezond.

2

Wat is er aan de hand ?
a Een vrouw wordt verliefd op een gekke man.
b De man leeft niet gezond.
c De man leeft gezond.

Hij lacht, en danst wat in
het rond…

Luister nu voor de tweede keer.
3

Hoeveel keer hoor je “gek zijn is gezond” ?
a 10 keer
b 12 keer
c meer dan 12 keer

4

Hoeveel keer hoor je het woord “liefde” ?
a 1 keer
b 2 keer
c 3 keer
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Luister nu voor de derde keer.
5

Welk woord hoor je?
a Hij loopt op s_____________, recht op zijn doel af.
b

Hij kust h____________ op de mond.

c

Ze slaat m_____________, ze dondert (=valt) op de grond.

d

Hij kijkt haar d_____________ in de ogen.

e

Zij laat zich l_____________ overwinnen.

f

Ik wil v_____________ opnieuw beginnen.

g

G_____________ zijn is gezond.

Luister nu voor de vierde keer.
6

Waar loopt de zanger ?
a op straat
b thuis
c in een grote stad

7

Waarom schrikt de vrouw ?
a Haar vriend kust haar.
b Een vreemde man kust haar.
c Haar vriend kust haar op de mond.

8

Wie bukt ?
a de vrouw
b de man
c Napoleon

9

Waarom bukt de man ?
a De vrouw slaat hem.
b De vrouw is gevallen.
c Hij ziet iets op de grond liggen.

10 Wie valt op de grond ?
a de vrouw
b de man
c Napoleon
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11 Wat is de vrouw haar hele leven ?
a gek
b gezond
c normaal
12 Wat wil de vrouw na vandaag ?
a Zij wil ook gek doen.
b Zij wil gezond leven.
c Zij wil normaal leven.

Luister en lees mee.
Pak nu het boek met de tekst.
Luister en lees mee.
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met het tekstboekje.

Hij loopt op straat, recht op zijn d _ _ _ af
Hij ziet een vrouw, hij kust haar op haar mond
Ze s _ _ _ _ _ _ , ze zegt: "Jij moet gek zijn!"
Hij zegt: "Gek zijn is gezond!"
Ze wil hem slaan, maar hij kan nog net b _ _ _ _ _
Ze slaat m _ _ , ze dondert op de grond
Ze zegt: "Hé, jij moet gek zijn!"
Hij lacht, en danst wat in het r _ _ _ .
Hij zegt:
Gek zijn is gezond
Gek zijn is gezond
Morgen ben ik G _ _ ,
v _ _ _ _ _ _ ben ik Napoleon
Gek zijn is gezond.
Hij kijkt haar diep, diep in de ogen
Hij zegt: "Jij moet de w _ _ _ liefde zijn."
Ze zegt: "Jij bent gek!"
Hij zegt: "Jij bent b _ _ _ _ , en trouwens: gek zijn is gezond!"
Ze laat zich langzaam, langzaam o _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ze spreekt o _ _ _ _ _ een andere taal
Ze zegt: "Ik wil vandaag opnieuw beginnen,
ik ben mijn hele leven al normaal, en....
Gek zijn is gezond…
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Luisteren: muziek
Gek zijn is gezond – Stef Bos
(B1 nr. 1)

Klaar?
1
2
3
4
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Moeilijk of makkelijk?

Normaal

Moeilijk







  

Heeft u hulp gekregen?

Geen

Weinig

Veel







  

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Makkelijk

Aantal goed

Aantal fout









1 a, 2 a, 3 c, 4 a,
5 straat, haar, mis, diep,
langzaam, vandaag, gek
6 a, 7 b, 8 b, 9 a, 10 a.

Luisteren: muziek niv. B1 nr. 1
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 2)
Laat me
Ramses Shaffy

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Wat wil de man het liefste ?
a Dat hij zijn vrienden weer snel ziet.
b Dat de mensen hem zijn eigen gang laten gaan.
c Veel geld sparen.

2

Welke twee namen van steden hoor je ?
a Amsterdam en Maastricht
b Alkmaar en Groningen
c Utrecht en Den Haag

3

Hiernaast zie je een kaart van Nederland.
Waar liggen de steden die je hoorde?
Zet er een cirkel om.

Luister nu voor de tweede keer.
4

Wanneer is deze man geboren?
a In december.
b Dat vertelt hij niet.
c Misschien te laat.

5

Waarom ziet hij zijn vrienden niet vaak?
a Hij is hun adres kwijt.
b Iedereen is boos op hem.
c Hij durft ze niet te bezoeken, omdat ze nog geld van hem
krijgen.

6

Is hij rijk?
a Ja.
b Nee.
c Dat vertelt hij niet.

Luister nu voor de derde keer.
7

Waar is hij geboren?
a in Amsterdam
b ergens in Nederland
c in een ander land
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8

Hoe voelt de man zich?
a Fantastisch, hij is eigenlijk altijd gelukkig.
b Alsof hij er niet echt bijhoort, hij voelt zich altijd wat verloren .
c Eenzaam, depressief, zonder familie en vrienden.

9

Maakt hij zich zorgen over zijn vrienden?
a Ja, want hij ziet ze bijna nooit.
b Nee, want hij vindt zijn vrienden niet zo belangrijk.
c Nee, als hij ze weer ziet komt het vanzelf weer goed.

10 Waar woont hij ?
a In Amsterdam.
b Hij heeft geen vaste woonplaats.
c Bij zijn vriendin.
11 Wat wenst hij voor na zijn dood?
a dat zijn liedjes nog vaak geluisterd worden
b dat zijn kinderen gelukkig worden
c dat zijn vrienden nog vaak aan hem denken

Luister en lees mee.
Pak nu de tekst.
Luister en lees mee.
Geef daarna antwoord op vraag 12.
12 Vertel in je eigen woorden: waar gaat het lied over? Wat voor
een persoon is de man uit het lied? Herken je iets van zijn
gevoelens in je eigen leven?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met de tekst.

Ik ben misschien te laat geboren,
of in een land met ander licht.
Ik voel me altijd wat _ _ _ _ _ _ _ _,
al toont de spiegel mijn gezicht
Ik ken de kroegen, kathedralen,
van Amsterdam tot aan Maastricht.
Toch zal ik elke dag _ _ _ _ _ _ _ _ _
dat houdt de zaak in _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laat me,
laat me m'n eigen gang maar gaan.
Laat me, laat me,
ik heb 't altijd zo gedaan

Ik zal m'n vrienden niet vergeten,
want wie me lief is blijft me lief,
en waar ze wonen moest ik weten
maar ik _ _ _ _ _ _ _ hun laatste brief.
Ik zal ze heus nog wel ontmoeten,
misschien vandaag, misschien over ’n jaar.
Ik zal ze kussen en begroeten
het komt vanzelf weer voor _ _ _ _ _ _.
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Ik ben gelukkig niet_ _ _ _ _ _ _ _ _.
Soms woon ik hier, soms leef ik daar.
Ik heb m'n leven niet verkankerd,
ik heb geen _ _ _ _ _ en geen bezwaar.
Ik hou van water en van aarde,
ik hou van schamel en van duur.
Er is geen _ _ _ _ _ _ _ die ik spaarde,
ik leef gewoon van uur tot uur.
Ik zal ook wel eens een keertje sterven,
daar kom ik echt niet _ _ _ _ _ _ _ _.
Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven
en verder zoek je ’t maar _ _ _.
Voorlopig blijf ik nog jou zoenen,
jouw zwarte _ _ _ _ _ _, jouw trouwe fan.
Ik blijf nog lang en liefst nog langer
en laat me blijven wie ik ben

NT2taalmenu.nl

Luisteren: muziek niv. B1 nr.2

5 van 7
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Luisteren: muziek
Laat me – Ramses Shaffy
(B1 nr. 2)

Klaar?
1
2

Moeilijk of makkelijk?

Heeft u hulp gekregen?

Makkelijk

Normaal

Moeilijk







  
Geen

Weinig

Veel







  
Aantal goed

Aantal fout

3

Kijk de opdracht na!









4

Goede antwoorden:

Zie de volgende pagina.
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antwoorden “Laat me”
1
2

niveau B1 nr.1

b
a

3

4
5
6
7
8
9
10
11

c
a
b
c
b
c
b
a
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 3)
Avond
Boudewijn de Groot

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Waar gelooft de zanger in?
a Dat zijn vrienden hem altijd zullen helpen.
b In zijn relatie met zijn vrouw/vriendin.
c Eigenlijk in niets: je kunt niets zeker weten.

Luister nu voor de tweede keer.
2

Waarom kan je volgens de zanger niets zeker weten in het
leven?
a Aan alles komt een keer een einde.
b Je kunt niemand vertrouwen.
c Zelfs zijn eigen familie wil hem niet meer zien.

3

Waar woont de vrouw?
a Ze woont bij haar ouders.
b Ze heeft een eigen huis.
c Ze woont al heel lang bij de man.
d Ze woont sinds kort bij de man.

Luister nu voor de derde keer.
4

Welk woord hoor je?
a

en te hopen dat je l______________ het doet

b

laat buiten de s______________ nu maar razen

c

en ik ken je d______________ angst

d

en als je 's morgens o______________ ben ik bij je
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5

Welk woord hoor je?
a

ik zie het licht door de g______________

b

het v______________ geeft geen zekerheid

c

En de d______________ in de kamer worden vrienden die gaan
slapen

d

En morgen word ik wakker met de geur van brood en
h______________

e

Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn
z ______________ j ______________

Luister nu voor de vierde keer.
6

Waarom hoeft de vrouw nooit meer te hopen dat haar licht het
doet?
a
b
c
d

7

Wat ziet de man in de ogen van de vrouw?
a
b
c

8

De man repareert voortaan de lampen.
De zon zal volgens de man altijd schijnen in hun leven.
Ze hoeft nooit meer ’s avonds in het donker naar haar eigen
huis te fietsen.
Er staat een straatlantaarn vlakbij het huis die genoeg licht
geeft.

Het vuur van de liefde.
De hoop dat ze bij elkaar blijven, maar ook onzekerheid of dat
gaat lukken.
Dat ze misschien toch niet echt van hem houdt.

Is er volgens de man veel veranderd in huis sinds de vrouw bij
hem woont?
a Ja, het voelt nog een beetje vreemd, maar wel spannend.
b Ja, hij heeft plotseling veel nieuwe meubels.
c Ja, door de vrouw krijgt alles een nieuwe, warme, vertrouwde
sfeer.
d Nee, er is eigenlijk niet zoveel veranderd.
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Luister en lees mee.
Pak nu de tekst.
Luister en lees mee.
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met de tekst.

Nu hoef je nooit je jas meer aan te t _ _ _ _ _ _
en te hopen dat je licht het doet.
Laat buiten de stormwind nu maar r _ _ _ _ in het donker
want binnen is het warm en licht en goed.
Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt,
ik zie het vuur van hoop en t _ _ _ _ _ in je ogen
en ik ken je diepste angst.

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat v _ _ _ _ _,
maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij.

En als je 's morgens o _ _ _ _ _ _ ben ik bij je
en misschien heb ik al thee gezet.
En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de d _ _ _ _ _,
en als het regent gaan we terug in bed.
Uren langzaam wakker worden, z _ _ _ _ _ _ door de tijd,
ik zie het licht door de gordijnen en ik weet:
het verleden geeft geen z _ _ _ _ _ _ _ _
Want je kunt niets zeker weten…
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Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker,
een straatl _ _ _ _ _ _ _ buiten geeft wat licht.
En de dingen in de kamer worden v _ _ _ _ _ _ _ die gaan slapen
de stoelen staan te wachten op ’t ontbijt.
En morgen word ik wakker met de g _ _ _ van brood en honing,
de glans van 't gouden zonlicht in jouw haar.
En de dingen in de kamer, ik zeg ze w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel.
Maar de dingen in de kamer zouden l _ _ _ _ _ _ _ _ dingen zijn zonder
jou.
En je kunt niets zeker weten…
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Luisteren: muziek
Avond – Boudewijn de Groot
(B1 nr. 3)

Klaar?
1
2
3

4
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Moeilijk of makkelijk?

Heeft u hulp gekregen?

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Luisteren: muziek niv. B1 nr.3

Makkelijk

Normaal

Moeilijk







  
Geen

Weinig

Veel







  
Aantal goed

Aantal fout









1 – b, 2 – a, 3 – d,
4 – licht, stormwind, diepste,
opstaat,
5 – gordijnen, verleden, dingen,
honing, zonder jou,
6 – c, 7 – b, 8 – c.
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)
Ome Jan
Willeke Alberti

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Welke titel past bij het lied ?
a ome Jan
b achter de tralies
c op vakantie

2

Wat is er aan de hand ?
a Ome Jan heeft geen vrienden.
b Ome Jan is een dief.
c Ome Jan gaat niet naar het café.

Luister nu voor de tweede keer.
3

4

Hoeveel hoor je het woord “geld” ?
a 3 keer
b 6 keer
c 9 keer
Hoeveel hoor je het woord “vakantie” ?
a 3 keer
b 6 keer
c 9 keer

Wie betaalt de
vakantie ?

Luister nu voor de derde keer.
5

Welk woord hoor je?
a Want we gingen op vakantie van het g__________ van ome
Jan.
b

En niemand leek te w____________ hoe hij aan die centen
kwam.

c

Dat kon ons weinig s_______________.

d

Niets te k_____________, niet naar v_______________.

e

Wat hebben we een p_______________ gehad.

f

En waar hij het vandaan had, heeft nog n____________
ons verteld.
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Luister nu voor de vierde keer.
6

Wie was ome Jan ?
a
een broer van vader
b
een vriend
c
een broer van moeder

7

Waar houdt ome Jan niet van ?
a
van kinderen
b
van familie
c
van geld

8

Wat kreeg de zangeres van ome Jan ?
a
snoep
b
een fiets
c
niets

9

Is dit ook werk ?

Begrijpt de zangeres hoe Ome Jan aan het geld voor alle cadeautjes
komt?
a
ja
b
nee
c
dat vertelt ze niet

10 Wat ging de zangeres doen toen zij ouder werd ?
a
werken
b
op vakantie gaan
c
ome Jan thuis bezoeken
11 Wat heeft ome Jan niet ?
a
een baan en een erfenis
b
geld en familie
c
familie en kinderen
12 Waar vindt de zangeres ome Jan ?
a
bij hem thuis
b
in de gevangenis
c
op de wc (een klein kamertje)
13 Ome Jan zit “achter de tralies”. Waarom ?
a
Hij heeft berouw ( = het spijt hem)
b
Hij mist zijn familie.
c
Hij had geen baan en was een dief.
Luister en lees mee.
Pak nu het boek met de tekst.
Luister en lees mee.
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met het tekstboekje.

Mijn moeder had een broertje, dat was mijn ome Jan,
en elke zondagmiddag k _ _ _ ie altijd even aan.
Hij hield niet van familie, van kinderen hield ie wel
Hij bleef zijn hele leven een echte v _ _ _ _ _ _ _ _ .
Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets.
Hij zei: "Die is voor jou, mop, en v _ _ _ _ _ _ _ weer in het niets.
Thuis was het echt geen vetpot, het was altijd feest,
want iedereen was blij als ome Jan weer was g _ _ _ _ _ _ .
Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan
en niemand l _ _ _ te weten hoe ie aan die centen kwam.
Dat kon ons weinig s _ _ _ _ _ _ dus we namen het er van,
niets te klagen, niet naar vragen.
Wat hebben we een p _ _ _ _ _ _ gehad van ome Jan zijn geld
en daarom was ook iedereen enorm op hem gesteld,
en waar hij het v _ _ _ _ _ _ had heeft nog niemand ons verteld,
o die lieve ome Jan.
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Toen ik wat ouder werd, kreeg ik al snel een baan,
en het werd voor mij een r _ _ _ _ _ _ , hoe mijn oom dat had gedaan.
Hij had geen baan of e _ _ _ _ _ _ , en zat maar voor de buis.
Dat zag ik als ik langsreed, op weg van werk naar huis.
Het v _ _ _ me op dat ome Jan zich toch wel vreemd gedroeg.
Je zag hem nooit met vrienden, of gezellig in de k _ _ _ _ .
Hij kwam steeds minder vaak, maar het was altijd prijs,
want als hij dan ook l _ _ _ _ _ _ _ _ , konden we op reis
Want we gingen op vakantie…
Nu heb ik maanden niets gehoord, en ben naar hem op z _ _ _ .
Ik vind hem in een kamertje, verloren in een hoek.
En dan vertelt ie zijn verhaal, onthult ie zijn g _ _ _ _ _
hoe ie het voor e _ _ _ _ _ kreeg zo'n goeie oom te zijn.
Wanneer ik hem vertel, dat ik echt veel van hem hou,
krijgt ie t _ _ _ _ _ in zijn ogen, en hij toont opeens berouw.
Het wordt wel even wennen voor ons allebei
aan de stalen t _ _ _ _ _ _ tussen ome Jan en mij
Want we gingen op vakantie…
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Luisteren: muziek
Ome Jan – Willeke Alberti
(B1 nr. 4)

Klaar?
1
2
3
4
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Moeilijk of makkelijk?

Normaal

Moeilijk







  

Heeft u hulp gekregen?

Geen

Weinig

Veel







  

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Makkelijk

Aantal goed

Aantal fout









1 a, 2 b, 3 b, 4 a,
5 geld, weten, schelen, klagen
– vragen, plezier, niemand
6 c, 7 b, 8 b, 9 b, 10 a, 11 a,
12 b, 13 c.

Luisteren: muziek niv. B1 nr. 4
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 5)
Mens, durf te leven
Ramses Shaffy

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Wat is het belangrijkste advies dat de zanger geeft?
a Geef veel geld aan arme mensen.
b Luister goed naar de mensen en doe wat ze zeggen.
c Wees niet bang om te leven.

Luister nu voor de tweede keer.
2

Wat moet je niet elke dag vragen?
a Hoe je vader, je opa en de andere mensen de dingen gedaan
hebben.
b Hoe lang je nog te leven hebt.
c Wat het beste is voor je familie, en vooral voor je kinderen.
d Hoe je zoveel mogelijk geld kan verdienen.

3

Wat bepalen de mensen voor je?
a De kleur en het model van je kleren.
b Hoe je moet leven.
c Allebei (welke kleren je moet dragen, én hoe je moet leven).

4

Wat gebeurt er als je anders leeft dan de mensen willen?
a Dan word je gearresteerd en kom je misschien in de
gevangenis.
b Dan negeren de mensen je (dan willen ze niets meer met je te
maken hebben).
c Dan mag je niet overal wonen, maar alleen in slechte buurten.

Luister nu voor de derde keer.
5

Welk woord hoor je?
a

En als je straks a_____________ wilt, kun je niet meer.

b

Wat heeft het f______________ voorgeschreven?

c

Ze w__________ de paadjes waarlangs je mag gaan.

d

Ze kiezen je t______________ en kiezen je werk.
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6

Welk woord hoor je?
a

Met die mag je o____________, maar die is te min.

b

En daar moet je wonen, dat e___________ je fatsoen.

c

Vlieg uit in de lucht, en k_____________ niet in een kooi.

d

Je kop in de h______________, je neus in de wind.

e

Wees op je v__________________ meter een vorst (= koning).

Luister nu voor de vierde keer.
7

Wat willen de mensen allemaal voor je bepalen en voorschrijven, volgens dit lied? Zet een kruisje bij de dingen die
je hoort.
a

hoeveel kinderen je moet hebben.

b

hoe je kleren eruit moeten zien.

c

wat je moet eten.

d

welk beroep je moet kiezen.

e

welk geloof je moet kiezen.

f

naar welk café je gaat

g

op welke politieke partij je moet stemmen.

h

met welke mensen je contact hebt.

i

hoeveel geld je aan arme mensen moet geven.

j

hoe je huis eruit moet zien.

k

met wie je trouwt.
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Luister en lees mee.
Pak nu de tekst.
Luister en lees mee.
Geef daarna antwoord op vraag 8.
8

Vertel in je eigen woorden: waar gaat het lied over? Wat voor
boodschap wil het lied geven? Ben je het daarmee eens?
Waarom (niet)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met de tekst.

Je leeft maar heel kort, maar een _ _ _ _ _ _ keer
en als je straks anders wilt kun je niet meer.
Mens, _ _ _ _ te leven.
Vraag niet elke dag van je korte _ _ _ _ _ _ _
hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan
hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vrind
en wie weet, hoe of dat nou mijn buurman weer vindt
en wat heeft "Het _ _ _ _ _ _ _" voorgeschreven?
Mens, _ _ _ _ te leven.

De mensen _ _ _ _ _ _ _ de kleur van je das
de _ _ _ _ van je hoed, en de snit van je jas
en van je leven.
Ze wijzen de _ _ _ _ _ _ _ waarlangs je mag gaan
en roepen "O foei" als je even blijft staan
ze kiezen je _ _ _ _ _ _ _ _ en kiezen je werk
ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk
en wat je aan de armen moet geven.
Mens, is dat leven?
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De mensen, ze schrijven je leefregels _ _ _ _
ze geven je raad en ze roepen in koor:
“Zo moet je leven”.
Met die mag je _ _ _ _ _ _, maar die is te min
met die moet je trouwen al heb je geen zin
en daar moet je wonen, dat eist je fatsoen
en je wordt ge_ _ _ _ _ _ _ als je 't anders zou doen
alsof je iets ergs had misdreven
Mens, is dat leven?

Het leven is heerlijk, het leven is mooi
maar vlieg uit in de lucht, en _ _ _ _ _ niet in een kooi.
Mens, durf te leven.
Je kop in de _ _ _ _ _ _, je neus in de wind
en lap aan je laars hoe een ander het vindt
hou een hart vol van warmte en van liefde in je _ _ _ _ _
maar wees op je vierkante meter een vorst
wat je zoekt kan geen ander je geven.
Mens, durf te leven!
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NA DE OPDRACHT

Luisteren: muziek
Mens durf te leven – Ramses Shaffy
(B1 nr. 5)

Klaar?
1
2
3

4
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Moeilijk of makkelijk?

Heeft u hulp gekregen?

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Luisteren: muziek niv. B1 nr.5

Makkelijk

Normaal

Moeilijk







  
Geen

Weinig

Veel







  
Aantal goed

Aantal fout









1 c, 2 a, 3 c, 4 b
5 anders, fatsoen, wijzen,
toekomst
6 omgaan, eist, kruip, hoogte,
vierkante
7 b, d, e, f, h, i, k..
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 6)
Zoek jezelf
Simplisties Verbond

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Wat moet je volgens de zanger doen?
a Jezelf zoeken.
b Jezelf vinden.
c Jezelf zijn.
d. Jezelf blijven.
e. Alle antwoorden zijn goed.

2

Zijn er volgens de zanger veel mensen die dat doen?
a Ja.
b Nee.
c Daar geeft hij geen antwoord op.

Luister nu voor de tweede keer.
3

Waar zijn alle mensen volgens de zanger naar op weg?
a Naar geld en status.
b Naar niets.
c Naar het geluk.
d Naar de volgende vakantie.

4

Wat doen de mensen volgens de zanger op kantoor of in de
kroeg?
a Grappen maken.
b Keihard werken en veel zuipen (= veel drinken).
c Doen alsof ze heel belangrijk zijn.

5

Wat zou de zanger graag zien op het gezicht van de mensen?
a Een masker.
b Veel make-up.
c Een glimlach.
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Luister nu voor de derde keer.
6

Welk woord hoor je?
a

Soms net echt, maar meestal k______________

b

Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen
______________ was?

c

Als je nou eens geen masker ______________

d

Het is een kwestie van een ______________, die moet enkel
even om

7

Welk woord hoor je?
a

en alleen ______________ verkoopt

b

die gaat nog eens ______________ dood

c

En met make-up van o____________ tot o____________

d

En hebben ze nog steeds niet ____________ dat een glimlach
beter staat

Luister nu voor de vierde keer.
8

Welke kritiek heeft de zanger op de mensen? Zet een kruisje bij
de dingen die je hoort.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

De mensen doen veel dingen zomaar, zonder na te denken
waarom ze dat doen.
De mensen zijn zichzelf niet meer.
De mensen geloven te snel wat anderen zeggen.
De mensen vinden goed eten en drinken belangrijker dan liefde.
De mensen laten niet zien hoe ze echt zijn en wat ze echt
voelen.
De mensen willen anderen graag laten geloven dat ze heel
belangrijk zijn.
De mensen geven niets om het milieu.
De mensen discrimineren iedereen die anders is dan ze zelf
zijn.
De mensen doen te veel hun best om zichzelf te ‘verkopen’.
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Luister en lees mee.
Pak nu de tekst.
Luister en lees mee.
Geef daarna antwoord op vraag 8.
9

Vertel in je eigen woorden: waar gaat het lied over? Wat voor
boodschap wil het lied geven? Ben je het daarmee eens?
Waarom (niet)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met de tekst.

Allemaal op weg naar niets, doen we zus of z _ _ _ _ _ iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie s _ _ _ _ _ er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in h _ _ _ _ _ achter glas, maar je eigenlijke zelf
Zoek jezelf broeder, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
D_ _ _ _ _doenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou eens geen masker d _ _ _ _, zou je dat niet beter staan
Wat moet je met die Januskop, daar s _ _ _ _ _ niemand iets mee op
Het is een kwestie van een knop, die moet enkel even _ _.
Zoek jezelf z _ _ _ _ _, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
De man die op zijn t _ _ _ _ loopt en alleen zichzelf verkoopt
En nooit iets in zijn oren k _ _ _ _ _, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van o _ _ tot o _ _ stelt z'n vrouw een ander voor
En hebben ze nog steeds niet door dat een g _ _ _ _ _ _ _ beter staat
Zoek jezelf broeders…
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Luisteren: muziek
Zoek jezelf – Simplisties Verbond (B1 nr. 6)

Klaar?
1
2
3
4
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Moeilijk of makkelijk?

Heeft u hulp gekregen?

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Luisteren: muziek niv. B1 nr.6

Makkelijk

Normaal

Moeilijk







  
Geen

Weinig

Veel







  
Aantal goed

Aantal fout









1 e, 2 b, 3 b, 4 c, 5 c,
6 kitsch, ander, droeg, knop,
7 zichzelf, lelijk, oor – oor, door,
8 a, b, e, f, i.
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OPDRACHTEN
LUISTEREN: MUZIEK

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Luisteren: muziek (B1 nr. 7)
Noordzeestrand
Di Gojim

Wilt u graag Nederlands leren met muziek?
Dat kan! Op www.nt2taalmenu.nl staan 16 liedjes van niveau A2.
Die liedjes kunt u gratis luisteren via Spotify. De teksten en
oefeningen kunt u downloaden. U kunt ook online oefenen.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar:
info@nt2taalmenu.nl. Veel plezier!

Luister voor de eerste keer.
1

Welke titel past bij het lied ?
a IJs in de winter
b Spelen in het water
c Het Noordzeestrand

2

Welke naam van een plaats hoor je ?
a Amsterdam
b IJmuiden
c Zandvoort

3

Pak een atlas.
Zoek de Noordzee.
Zoek IJmuiden.
Hiernaast zie je een kaart van Nederland.
Schrijf de naam “IJmuiden” in dit kaartje.

Luister nu voor de tweede keer.
4

Hoeveel hoor je het woord “ijs” of “ijsjes” ?
a 5 keer
b 6 keer
c meer dan 6 keer

5

Hoeveel hoor je het woord “smelt” of “smelten”?
a 2 keer
b 4 keer
c 6 keer

Luister nu voor de derde keer.
6

Welk woord hoor je?
a

op een z_______________ aan het Noordzeestrand.

b

daar zitten bolle k_______________ met ijsjes in hun hand.

c

eentje tilt verlekkerd de ronde b_______________ omhoog.

d

en stopt hem vierkant in zijn o_______________.
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7

Welk woord hoor je?
a

d_______________ aan het strand.

b

daar zitten blote

kinderen te stikken van de

l_______________.
c

eentje brengt z’n ijsje voorzichtig naar z’n
m_______________.

d

en een schoonheid krijgt het l_______________ in d’r kont.

Luister nu voor de vierde keer.
8

Waarom zijn de kinderen verdrietig ?
a omdat het vriest
b omdat het warm is
c omdat het ijs smelt

9

Je hoort: “Daar zitten kinderen te stikken van de lach”.
Waar lachen de kinderen ?
a op het strand
b voor de televisie
c bij de ijscoman

10 Waarom vallen de ijsjes in het zand ?
a het ijs smelt
b de ijscoman is dronken
c een hond springt op de ijscoman
11 Wanneer komt alles weer goed ?
a als het ijs smelt
b als het winter is
c als het ijs op is
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Luister en lees mee.
Pak nu het boek met de tekst.
Luister en lees mee.
Geef daarna antwoord op vraag 12 en 13.

12 Waar gaat het liedje over?
a over kinderen die verdrietig zijn omdat ze geen ijsjes krijgen van
hun ouders.
b over kinderen die verdrietig zijn omdat het zo warm is dat hun
ijsjes smelten.
c over kinderen die ruzie maken omdat er te weinig ijsjes zijn.
d over kinderen die boos zijn omdat ze van hun ouders niet naar
het strand mogen.
13 Waarom komt alles weer goed als het winter is?
a in de winter is het zo koud dat ijsjes niet smelten
b in de winter zijn er geen honden op het strand
c in de winter zijn de ijsjes veel goedkoper
d in de winter is het niet zo druk op het strand
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Herhaling: welk woord hoor je?
Controleer de antwoorden met het tekstboekje.

Op een zomerdag, aan het Noordzeestrand,
daar zitten b_ _ _ _ kinderen me ijsjes in d’r hand.
Eentje t_ _ _ verlekkerd de ronde bol omhoog,
En dronken van de zon s_ _ _ _ hij hem vierkant in z’n oog!
Alles s_ _ _ _ op mooie zomerdagen,
alles s_ _ _ _ , het ijs en het gemoed.
Nu lijkt het verdriet n_ _ _ _ _ _ _ _ _ te dragen,
maar strakjes gaat het vriezen en dan komt het goed!
Dagje aan het strand, aan de IJmuiderslag,
daar zitten blote kinderen te stikken van de l_ _ _ .
Eentje brengt z’n ijsje v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ naar de mond,
een s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ schoonheid krijgt het lekkers in d’r kont!
…
Een b_ _ _ _ ijscoman, besprongen door een hond,
en even later vliegt z’n hele handel in het r_ _ _ .
Een hevige d_ _ _ _ _ _ _ _ daalt over het strand:
Wat heb je nou aan ijsjes die v_ _ _ _ _ _ _ _ _ in
het zand!
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Luisteren: muziek
Noordzeestrand– Di Gojim
(B1 nr. 7)

Klaar?
1
2
3

4
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Moeilijk of makkelijk?

Normaal

Moeilijk







  

Heeft u hulp gekregen?

Geen

Weinig

Veel







  

Kijk de opdracht na!

Goede antwoorden:

Makkelijk

Aantal goed

Aantal fout









1 c, 2 b, 3 IJmuiden ligt aan de
kust, ten noord-westen van
Amsterdam. 4 b, 5 c
6 zomerdag, kinderen, bol, oog
7 dagje, lach, mond, kont,
8 c, 9 a, 10 c, 11 b, 12 b, 13 a
.
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