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Health / to be ill  Gezondheid / ziek zijn 

 

Step 1 - Vocabulary Woordenschat 

Health and illness | LearnEnglish Kids | British Council 

Instructions Uitleg 

1. Press on the speaker symbol to listen to the word. Repeat the word. Druk op het 

luidspreker symbool om naar het woord te luisteren. Herhaal het woord. 

2. Choose the correct word for each picture. Kies het juiste woord bij elk plaatje. 

3. When you have finished, click on the button ‘Finish’ to check your answers. Als je klaar 

bent, klik op het knopje ‘Finish’ om de antwoorden te controleren. 

4. If you have any mistakes, click on ‘Try again’ to repeat it. Als je fouten hebt gemaakt, 

klik op ‘Try again’ om het opnieuw te doen. 

 
Step 2: Practise the words Oefen de woorden 

What's the Matter online worksheet (liveworksheets.com) 

Instructions Uitleg 

Note: in these exercises, they use another word for ‘tummy’. stomach = tummy 
Let op: in deze oefeningen gebruiken ze een ander woord voor ‘tummy’. stomach = tummy 

Exercise 1: 

1. Click on the person. Listen and repeat the word (or words). Klik op het persoon. Luister 

naar en herhaal het woord (of de woorden). 

2. Drag and drop the correct word (or words) to the empty space. Sleep het juiste woord 

(of de woorden) naar het lege vak. 

3. Repeat steps 1 and 2 for each person. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk persoon. 

Exercise 2: 

1. Click on the person. Listen to the word (or words). Klik op het persoon. Luister naar het 

woord (of de woorden). 

2. Drag and drop the letters to write the word (or words) correctly. Sleep de letters naar 

de vakken om het juiste woord (of de juiste woorden) te schrijven. 

3. Repeat steps 1 and 2 for each person. Herhaal stappen 1 en 2 voor elk persoon. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Illnesses_and_health_problems/What's_the_Matter_oe615158tf
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4. Click on ‘Finish’. Klik op ‘Finish’. 

5. Click on ‘Check my answers’. Klik op ‘Check my answers’. 

6. If you have any mistakes, you can keep trying again. Als je fouten hebt gemaakt, kun je 

het steeds opnieuw proberen. 

 

Step 3: Listen and Watch Luister en Kijk 

I'm too ill | LearnEnglish Kids | British Council 

Instructions Uitleg 

1. Do the ‘Preparation’ exercise first. Match the words to the pictures. Doe eerst de 

‘Preparation’ (voorbereidingsopdracht). Kies het juiste woord bij elk paatje. 

2. Watch and listen to the story. Kijk en luister naar het verhaal. 

3. Play the game. Match the sentences. Doe het spel. Zoek de juiste zinnen bij elkaar. 

4. When you have finished, click on the button ‘Finish’ to check your answers. Als je klaar 

bent, klik op het knopje ‘Finish’ om de antwoorden te controleren.  

5. If you have any mistakes, click on ‘Try again’ to repeat it. Als je fouten hebt gemaakt, 

klik op ‘Try again’ om het opnieuw te doen. 

6. You can watch the film as many times as you need to. Je kunt het filmpje afspelen zo 

vaak als het nodig is. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/im-too-ill

