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The Weather  Het Weer 

 

Step 1: Vocabulary Woordenschat 

Online: Play these two games. Only start the second one when you have all the words 

correct in the first game.  

Doe deze twee spellen. Begin pas met het tweede spel als je alle woorden van het eerste spel 

goed hebt. 

Weather 1 | LearnEnglish Kids | British Council 

Weather 2 | 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: Worksheet Werkblad 

Worksheet: Weather 1 

Instructions Uitleg 

1. Do exercise 1. Choose the correct word for each picture. Maak opdracht 1. Kies het 

juiste woord bij elk plaatje. 

2. Do exercise 2. Write the words from exercise 1 in the correct box for each season. You 

can use a word more than once if you want. Maak opdracht 2. Schrijf de woorden van 

opdracht 1 in het juiste vak voor elk seizoen. Je kunt een woord meerdere keren 

gebruiken als je dat wilt. 

3. Do exercise 3. Complete the weather forecast. Read the sentences and draw the 

symbols in the correct places on the map. You can use the pictures from exercise 1 for 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-2
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symbols or draw ones like you see on real weather maps. Maak opdracht 3. Maak de 

weersverwachting af. Lees de zinnen en teken de symbolen op de juiste plekken op de 

kaart. Je kunt de afbeelding van opdracht 1 gebruiken als symbolen of ze tekenen zoals 

je ziet op echte weerkaarten. 

4. Now draw a write a weather forecast for the Netherlands for tomorrow. Do this on 

the bottom half of the page. Teken en schrijf nu een weersverwachting voor Nederland 

voor morgen. Doe dit op de onderste helft van de pagina. 

5. Check your answers. Correct them if you need to. The answers for exercise 2 are 

examples. Yours might be slightly different. There are no answers for the second part 

of exercise 3. Show this to the English teacher when we have English at school again. 

Kijk jouw antwoorden na. Verbeter ze als dat nodig is. De antwoorden voor opdracht 2 

zijn voorbeelden. Jouw antwoorden zouden hiervan een beetje kunnen verschillen. Er zijn 

geen antwoorden voor het tweede deel van opdracht 3. Laat deze aan de juf zien als we 

Engels weer op school hebben. 

 

Step 3: Crossword puzzle Kruiswoordpuzzel 

Worksheet: Crossword 

Instructions Uitleg 

1. Complete the crossword puzzle on the worksheet. There are some tips below. Maak 

de kruiswoordpuzzel op het werkblad af. Hieronder zijn er wat tips. 

• For numbers 3 and 9: look carefully at the spelling to see if you need to write the 

word across or down. Voor nummers 3 en 9: kijk goed naar de spelling om te weten 

of je het woord horizontaal of verticaal in moet vullen. 

• The answer for number 7 has two words! Het antwoord voor nummer 7 heeft twee 

woorden! 

• partly = deels  

2. Check your answers. Correct them if you need to. Kijk jouw antwoorden na. Verbeter ze 

als dat nodig is. 

  

 


