
Lees de rubric opnieuw goed door! Controleer of je geen dingen vergeten bent.
Lever je eerste versie uiterlijk 12 juni via Magister.me in voor feedback.
 

DEADLINE inleveren 
Vrijdag 3 juli 2020

Gebruik je fantasie! Alles mag! Een vlog, een ingesproken Powerpoint, een filmpje voor instagram, tiktok, 
stopmotion, een comic, animatiefilmpje, etc.  

Maak een filmpje van max 1 min waarin je je voorstelt ent één activiteit 
laat zien die je doet wanneer je je verveelt. 

Groet je publiek. 
Vertel wie je bent. 
Vertel hoe oud je bent. 
Vertel waar je vandaan komt. 
Vraag hoe het met de ander gaat. 
Vertel dat het met jou goed gaat. 
Vertel welke activiteit je zult laten zien (Voy a enseñarte a... =Vertel welke activiteit je zult laten zien (Voy a enseñarte a... = ik ga je .... laten zien) 
Benoem de materialen die hij/zij nodig heeft (Necesitas...) 
Laat de activiteit zien (hier hoef je niks te zeggen, het kan een kort filmpje zijn van jezelf, plaatjes, een 
video van iemand anders van Youtube of iets anders) 
Vertel waarom je deze activiteit zo leuk vindt (Me gusta.... porque....) 
Vertel je e-mailadres voor het geval dat hij/zij contact met jou wil opnemen om meer te weten over deze 
activiteit. 
Wens hem/haar succes.  Wens hem/haar succes.  
Neem afscheid. 

  Pasos a seguir/Stappenplan

¿Está bien?/Is het goed?

-Je hoeft zelf niet in beeld als je dit niet wilt 
- Het moet duidelijk te zien zijn om welke activiteit het gaat  
- Je stelt jezelf voor in het Spaans 
- Je beschrijft de activiteit die je doet in het Spaans 

  Requisitos/Eisen:

¿Quién eres y qué haces durante el confinamiento?

¿Qué?/Wat? 

¿Cómo?/Hoe? 

De afgelopen weken ben je waarschijnlijk alleen maar thuis geweest. Je mag niet naar buiten, je mag niet 
sporten, je mag niet naar school (okee, okee, dit is soms niet zo erg). Dit gebeurt niet alleen in Nederland, 
maar ook overal ter wereld!  
Wat doe je als je je verveelt? Wat zou je een ander kind willen vertellen deze dagen? Gebruik deze opdracht 
om jezelf voor te stellen en een ander kind tot leuke ideeën te brengen om zich thuis te vermaken! 

*confinamiento=opsluiting thuis door het coronavirus

     Español
vmbo-tl/havo/vwo

TAREA FINAL P4

¿Quién soy?
Wie ben ik?

Deadline 15 okt 
202115 okt


