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Summer food
Welke dingen vind jij lekker in de zomer? Schrijf drie dingen op. Ken je de Engelse woorden?  
Zet die er dan achter.
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Houd je ook van bananenmilkshakes? Lees hieronder hoe je ze klaarmaakt.

How to make a banana milkshake?

A banana milkshake is super easy to make. And very yummy on 

a warm summer day!

If you want to know how to make banana milkshakes, just 

follow the steps below.

Ingredients

1-2 sliced bananas

1 cup of crushed ice 

½ cup of cold milk

2½ teaspoons of sugar

1 or 2 spoons vanilla ice cream or any other flavours you want: 

pear, strawberry, mango, chocolate, pineapple, blueberry, …

Steps

1 Put the sliced banana (or two bananas) in a blender.

2 Add half a cup of milk and one cup of crushed ice.

3 Add the vanilla ice cream. Or use your creativity and take another  

flavour instead.

4 Blend the ingredients until it is smooth (about two minutes).

5 Add sugar. You can taste how much sugar is needed.

6 Pour the shake into two big glasses and enjoy!

Steps
Hieronder staan de zes stappen om een bananenmilkshake te maken. Ze staan door elkaar. Zet 
ze in de goede volgorde. Zet een 1 achter de stap die als eerste komt, een twee achter de tweede 
enzovoort.

Mix de ingrediënten tot de milkshake glad is. 

Voeg een half kopje melk en een kopje fijngestampte ijsblokjes toe. 

Schenk de shake in twee glazen en geniet! 

Voeg het vanille-ijs toe. Of gebruik je creativiteit en neem een andere smaak. 

Doe de gesneden banaan (of twee bananen) in de blender. 

Voeg suiker toe. Je kunt proeven hoeveel suiker je nodig hebt.
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Words to help

sliced  gesneden

crushed  fijngestampt

taste  proeven
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Shopping list
a  Kijk naar het boodschappenlijstje. Wat kun je in een milkshake doen?  

Zet daar een cirkel om.

b  Welk belangrijk ingrediënt voor een milkshake ontbreekt?  
Schrijf het hieronder op.  
Tip: Als je het niet weet kun je in de tekst bij opdracht 1 kijken.

Have some more …
a  Je biedt je klasgenoot iets te eten aan. Je klasgenoot reageert.  

Daarna biedt je klasgenoot jou iets aan. Oefen de twee gesprekjes.

b  Lees de flash info. Doe het gesprekje uit opdracht a nog een keer. Kies iets uit het 
boodschappenlijstje bij opdracht 3 of bedenk zelf iets. Bied allebei nog twee keer iets aan. 

3 words

banana
chewing gum
chips
cake
fizzy drink
pear ice cream
tea
sugar
strawberries

4 speak

Flash info

Zo bied je iets aan:

Would you like a banana? Wil je een banaan?

Have some more cake. Neem nog wat cake.

Zo reageer je als iemand je iets aanbiedt:

Yes, please. Ja, graag.

No, thanks. Nee, dank je wel.

Would you like 

a banana?

Would you like 

a ...?

Have some 

more cake.

Have some 

more ...

Yes, please.

Yes, please.

No, thanks.

No, thanks.
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Lesson B

Question 1:

Question 2:

Question 3: 

Make a quiz
Wat zouden je klasgenoten onthouden hebben uit de lessen? Bedenk zelf drie quizvragen over 
lesson A en drie vragen over lesson B. 
- Maak meerkeuzevragen. Je mag ze in het Nederlands stellen. Vraag bijvoorbeeld naar de 
betekenis van een woord, of hoe je iets zegt.
- Schrijf de vragen hieronder op en geef de goede antwoorden aan.
Misschien kun je ze ook echt stellen!

Lesson A

Question 1:

Question 2: 

Question 3: 

Your summer recipe
Wat is jouw favoriete zomerrecept? Kies iets wat gemakkelijk te maken is. Probeer het stap voor 
stap op te schrijven in het Engels. Plak er foto’s bij, of maak tekeningen.

write

write *
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Words to know

Colours kleuren Phrases

Words and phrases

summer  zomer
winter   winter
spring   lente
autumn  herfst
banana  banaan

blue blauw
brown bruin
pink roze
purple paars
orange oranje
grey grijs
green groen
red rood
white wit
yellow geel

The leaves are brown. De bladeren zijn bruin.
The sky is blue. De lucht is blauw.

Would you like a banana? Wil je een banaan?
Have some more cake. Neem nog wat cake.
Yes, please. Ja, graag.
No, thanks. Nee, dank je wel.

ice cream  ijsje
pear   peer
strawberry  aardbei
milk   melk
sugar   suiker


