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At Home Thuis 

 

Step 1: Song Liedje 

Animal house | 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 plaatje. 

2. Watch and listen to the song. Read the words and try to sing along. Kijk en luister naar 

het liedje. Lees de woorden en probeer mee te zingen. 

3. Play the game. Choose the correct answer each time. There are nine questions. Doe het 

spel. Kies steeds het juiste antwoord. Er zijn negen vragen. 

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 play the song as many times as you need to. Je kunt het liedje afspelen zo vaak 

als het nodig is. 

 

Step 2: Vocabulary Woordenschat 

Home objects | 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. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/home-objects
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Step 3: Game – In the Living Room Spel – In de Woonkamer 

Learn English | Prepositions Game (gamestolearnenglish.com) 

Instructions Uitleg 

1. Revise prepositions of place first. Click on ‘review’. Read through all of the sentences. 

When you have finished, click on ‘back’. Herhaal eerst de woorden voor waar dingen zijn. 

Klik op ‘review’. Neem alle zinnen door. Als je klaar bent, klik op ‘back’. 

2. Click on ‘Start’. Klik op ‘Start’. 

3. Listen to and read the sentence. Luister naar en lees de zin. 

4. Choose the correct object from the three. Drag the picture to the correct place in the 

room. Kies het juiste object van de drie. Sleep het plaatje naar de juiste plaats in de 

kamer. 

5. If you make a mistake, you will lose a point. Try not to run out of time! Als je een fout 

maakt, raak je een punt kwijt. Kijk uit dat de tijd niet verloopt! 

6. If you finish the first game, you can play more if you want. Als je het eerste spel af hebt, 

kun je nog meer spelen als je dat wilt. 

 

 

 

  

https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/

