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Free Time Activities  Vrije Tijd activiteiten 

 

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. 

Free time 1 | LearnEnglish Kids | British Council 

Free time 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: Can you Cook? 

Instructions Uitleg 

1. Do the Preparation exercise. Choose the correct words to complete the sentences. 

There are some useful words below. Doe de Preparation opdracht. Kies de juiste 

woorden om de zinnen af te maken. Hieronder zijn wat nuttige woorden. 

• between = tussen  

• before = voor 

• difficult = moeilijk  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-2
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Note: It doesn’t matter if you don’t understand every word in the next steps. Just try to 

think about what it means. Het is niet erg als je niet elk woord begrijpt in de volgende 

stappen. Probeer gewoon na te denken over wat het betekent. 

2. Read the article. Lees het artikel. 

3. Do exercise 1. Read the sentence and circle the correct answer. Doe opdracht 1. Lees 

de zin en omcirkel het juiste antwoord. 

4. Do exercise 2. Read the sentence. Who, or what, are the words in capitals about? Doe 

opdracht 2. Lees de zin. Over wie of wat gaan de woorden in hoofdletters? 

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

als dat nodig is.  


