
 

Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je lesmateriaal van Spelen met Engels hebt gedownload. Dit spel of werkblad is 

bedoeld voor gebruik tijdens de Engelse lessen bij jullie op school.  

We raden je aan om ook de bijbehorende flashcards te bestellen, zodat leerlingen eerst 

voldoende input krijgen en de tekeningen herkennen als ze het spel gaan spelen of het 

werkblad gaan maken.  

Als je een spel hebt besteld, kun je dit het beste in kleur uitprinten en lamineren. De kaartjes 

van de memory-, domino-, kwartet- en reactiespellen plak je vervolgens op donker papier zodat 

het niet doorschijnt. Op deze manier kun je het jarenlang in diverse groepen gebruiken.  

Met de memorykaartjes kun je heel veel activiteiten uitvoeren. Deze zijn o.a. te vinden in de 

filmpjes ‘Werkvormen met memory’ op de site van Spelen met Engels.  

Heb je werkbladen besteld? Bedenk dan eerst of jouw leerlingen al voldoende input hebben 

gehad om deze opdrachten (zelfstandig) te kunnen maken. Denk hierbij aan spelletjes met 

flashcards of memorykaartjes, luisteropdrachten, liedjes, filmpjes en voorleesboeken.    

De tekeningen zijn gemaakt door Anjolein Schraven (www.koninggiraf.nl).  

Copyright: Het is niet toegestaan om dit document (of onderdelen ervan) te delen met of door 

te sturen naar andere scholen of naar vvto-opleidingen, te delen via internet of te kopiëren. Er 

mag geen eigen of ander lesmateriaal gemaakt worden van de tekeningen. Spelen met Engels 

heeft het exclusieve recht om de illustraties uitsluitend te gebruiken voor lesmateriaal van 

Spelen met Engels.   

Mocht je vragen hebben, dan kun je ze uiteraard altijd stellen via info@spelenmetengels.nl of 

via telefoonnummer 06-18949848.  

We wensen jou, je collega´s en je leerlingen heel veel plezier met dit lesmateriaal. 

Met vriendelijke groet,  

 

Lauren Salomons 

Specialist Engels in het basisonderwijs 

Trainer VVTO & CLIL 

Coauteur ´Engels in het basisonderwijs, (meer dan de) kennisbasis vakdidactiek 

 

PS. Zoek je actieve, communicatieve en coöperatieve werkvormen die je in je Engelse les 

kunt uitvoeren? Kijk dan op www.spelenmetengels.nl/lesmateriaal.  

http://www.spelenmetengels.nl/
https://spelenmetengels.nl/product-category/flashcards/
https://spelenmetengels.nl/memorykaartjes1/
https://spelenmetengels.nl/
https://spelenmetengels.nl/product-category/flashcards/
https://spelenmetengels.nl/product-category/games/memory/
http://www.koninggiraf.nl/
http://www.spelenmetengels.nl/
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Instructies ‘Buildings’  
Bij deze werkbladen zijn dezelfde woorden gebruikt als bij de spellen voor de 

bovenbouw (bingo, memory, reactiespel, bordspel, miniloco, Guess what?, 

flitskaartjes). Door de werkbladen en spellen te combineren, zullen kinderen de 

woorden en zinnen beter onthouden. Leer de woorden eerst aan m.b.v. de flashcards.  

 

Dit thema is vooral geschikt voor de bovenbouw (vanaf groep 6), omdat het beter bij 

de belevingswereld en leeftijd van deze leerlingen past. Het is goed te combineren met 

de thema’s ‘giving directions’, ‘shops’, ‘places’ en ‘traffic’.  

Woorden:  

airport, bank, cathedral, church, cinema, concert hall, department store, factory, fire 

station, flat, garage, hospital, hotel, library, mosque, museum, office, police station, 

post office, prison, school, shopping centre, stadium, theatre, town hall, university 

1. Maze 
Te gebruiken als leerlingen bijvoorbeeld eerder klaar zijn met een werkblad. Er zijn 2  

varianten: ‘Bring the patient to the hospital’ en ‘Bring the girl to the department store’.  

 

 

 

 

 

2. Where do I go? 
Leerlingen lezen de zin en omcirkelen het juiste gebouw aan  

 
Answers: 

1. Theatre 

2. Cinema 

3. Falt 

4. Police station 

5. Livary 

6. Airport 

3. Wordsearch 1, 2 
De eerste woordzoeker is iets moeilijker. Bij de tweede woordzoeker trekken 

leerlingen ook een lijn van het woord naar het juiste plaatje. Leerlingen die snel klaar 

zijn, tekenen op de achterkant een gebouw uit de woordzoeker of ze maken zelf een 

woordzoeker.  

 

 

https://spelenmetengels.nl/product/bingo-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/memory-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/reactiespel-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/bordspel-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/miniloco-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/guesswhat-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/flitskaartjes-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product/flashcards-buildings/
https://spelenmetengels.nl/product-category/lesmateriaal-per-thema/my-town/directions/
https://spelenmetengels.nl/product/themapakket-shops/
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4. Listening  

De leerkracht zegt het woord en leerlingen kruisen het juiste plaatje aan. Kies voor 

woorden die je hebt gebruikt tijdens de inputfase (bijvoorbeeld woorden die in een 

verhaal, filmpje of liedje voorkomen of woorden die je met de flashcards hebt 

geoefend). Je kunt natuurlijk ook kiezen voor alle woorden. Als ze maar van tevoren 

geoefend zijn, zodat leerlingen ze herkennen. Je kunt deze oefening twee keer doen, 

door de tweede keer (in een andere les) andere plaatjes / woorden te gebruiken. 

Hieronder vind je twee verschillende versies. Leerlingen kunnen dit ook  

in tweetallen doen als ze de plaatjes al kunnen benoemen.  
 

Opdracht 1:  Opdracht 2: 

1. church 1. school 

2. flat 2. fire station 

3. prison 3. concert hall 

4. library  4. cathedral 

5. cinema 5. police station 

6. post office 6. stadium 

7. hospital 7. university 

8. museum 8. garage  

9. bank 9. mosque  

10. office 10. airport 

11. factory 11. shopping centre  

12. hotel 12. department store 

5. Ask & draw (pairwork) 
Leerlingen werken in tweetallen en krijgen ieder een werkblad dat ze niet aan elkaar 

laten zien: ‘Student A’ en ‘Student B’. Het doel is om de lege vakjes op te vullen door 

elkaar vragen te stellen.  

Leerling A vraagt: ‘What have you got on number 2?’, waarop leerling B antwoordt met 

‘A stadium of ‘I’ve got a stadium’. Leerling B vraagt dan: ‘What have you got on number 

1?’, waarop leerling A antwoordt: ‘Library of ‘I´ve got a library on number 1’.  

Vervolgens tekenen beide leerlingen het betreffende woord in het juiste vakje. Het gaat 

hierbij vooral om het communiceren in het Engels (ieder op zijn eigen niveau). Daarna 

stellen ze elkaar de volgende vraag. Als de vakjes vol zijn, checken ze bij elkaar of ze 

de juiste woorden hebben getekend. 

Variant: Is het voor kinderen te makkelijk om alleen het woord te zeggen? Laat ze dan 

het gebouw omschrijven.   

6. Draw a line 
Leerlingen trekken een lijn van het woord naar het juiste plaatje. Je kunt hier ook een 

opdracht voor tweetallen van maken: de ene leerling noemt een woord en de andere 

leerling trekt het lijntje of wijst het juiste plaatje aan.  

 

 

https://spelenmetengels.nl/product/flashcards-buildings/
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7. Dialogue 

 
Role play 

Leerlingen oefenen met het vragen naar de weg en het wijzen van de weg. Met deze 

dialoog oefenen leerlingen een aantal woorden van het thema in een communica-

tieve context. Lees de dialoog eerst klassikaal voor, zodat leerlingen de uitspraak 

horen en eventueel vragen kunnen stellen. Daarna kunnen ze het gesprek in 

tweetallen oefenen, waarbij ze wisselen van beurt.  

Gap fill 

In een volgende of dezelfde les kunnen leerlingen de woorden op de juiste plek 

invullen met de ‘gap fill’ opdracht. Dit kan schriftelijk, maar mondeling is natuurlijk 

effectiever. Ze kunnen zelf ook nieuwe woorden bedenken. Er hoeft dus niet persé 

gebruik gemaakt te worden van het kader onderaan het werkblad.  

Mixed up! 

In een volgende les, proberen leerlingen (in tweetallen) de zinnen van de dialoog op 

de juiste volgorde te zetten. Als ze klaar zijn, lezen ze de dialoog hardop voor om te 

horen of het klopt. Ze checken hun antwoorden met onderstaande antwoorden:  

Answers: 
15 

2 

6 

13 

1 

16 

3 

14 

7 

11 

19 

12 

5 

18 

4 

9 

10 

17 

8 

 

Do it yourself 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen aan het eind van de lessenserie de 

dialoog na kunnen spelen zonder hulp van de tekst en de meeste leerlingen zullen 

ook variaties kunnen aanbrengen in het gesprek. Ze kunnen dit doen met behulp van 

het ‘do it yourself’ werkblad.   

8. Have you got…? 
Deze opdracht doe je in de outputfase, als leerlingen de woorden al kennen. Ze 

werken in tweetallen en ze stellen elkaar om de beurt een vraag. Daarna omcirkelen 

ze het antwoord van hun klasgenoot.  
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9. Reading comprehension 
Een eenvoudige leestekst met een aantal vragen om te beantwoorden. Leerlingen 

kunnen dit individueel doen. Je kunt de tekst ook hardop voorlezen, waarna 

leerlingen de vragen in tweetallen beantwoorden.  

Answers:  

1. Emma lives in a flat in Alwick 

2. Emma often visits the library or she plays with her friends 

3. The cinema is no far from the hotel where Emma’s mother works 

4. Yes, there is a concert hall in Alwick 

5. Cathedral, church, town hall 

6. Open answer 

10. Complete the sentence (pairwork) 
De ene leerling leest de zin voor, de andere leerling wijst het plaatje aan en vult de 

zin aan. Als alle omschrijvingen zijn geweest, checken ze of het klopt. Leerlingen 

kunnen dit ook individueel doen door het getal van de omschrijving bij het plaatje te 

schrijven.  

11. Like it or not? 
Leerlingen schrijven de woorden in de juiste cirkel. Welke gebouwen vind je leuk om 

naartoe te gaan en welke gebouwen niet? Een aantal gebouwen zijn misschien leuk 

om af en toe te bezoeken: Deze schrijf je in het midden.  

12. Crossword puzzle 
Leerlingen lezen de omschrijvingen en vullen de juiste woorden in de puzzel.  

Answers: 

Down: 1. Airport, 2. Shopping centre, 3. Museum 

Across: 4. School, 5. Prison, 6. Stadium, 7. Cinema. 8. Library  

 

13. Draw your building 
Leerlingen tekenen hun favoriete gebouw of ontwerpen hun eigen gebouw. Ze geven 

dit gebouw ook een naam. Ze kunnen dit vervolgens in het Engels presenteren aan 

hun klasgenoten, waarbij ze benoemen wat er te zien of te doen is.  

14. More dialogues 
Hier vind je diverse dialogen die leerlingen in tweetallen hardop lezen en naspelen. 

Je kunt ze uitknippen en laten rouleren (alle leerlingen doen alle dialogen) of je kijkt 

welke dialoog het beste past bij het niveau van individuele leerlingen. Geef de korte, 

eenvoudige dialogen aan leerlingen die nog moeite hebben met het thema. Geef de 

uitgebreide dialogen aan leerlingen die wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Je 

kunt leerlingen ook zelf laten kiezen.  

Met deze dialogen oefenen leerlingen de woorden van het thema in een communica-

tieve context. Lees de dialogen eerst klassikaal voor, zodat leerlingen de uitspraak 

horen en eventueel vragen kunnen stellen. Daarna kunnen leerlingen de gesprekken 

in tweetallen oefenen, waarbij ze wisselen van beurt.  
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In dezelfde of in een volgende les kunnen ze vervolgens de dialoog aanpassen door 

de gebouwen te veranderen. Dit kunnen ze doen met behulp van het werkblad ‘Gap 

fill’ of door zelf enkele woorden aan te passen.   

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen aan het eind van de lessenserie één of 

meerdere dialogen na kunnen spelen zonder hulp van de tekst. De meeste leerlingen 

zullen ook variaties kunnen aanbrengen in het gesprek 

15. Dialogues Gap fill 
Dit zijn dezelfde dialogen als bij  “Dialogues”, alleen zijn er nu woorden weggelaten. 

De leerlingen vullen (uit hun hoofd of met behulp van de dialogen) de juiste woorden 

in op de lege plekken (‘the gaps’). Er zijn uiteraard meerdere woorden mogelijk, 

zolang de zin maar correct blijft.   

16. Where is the…? 
Leerlingen bekijken de gebouwen en vullen de juiste voorzetsels in. Er zijn soms 

meerdere antwoorden mogelijk. Deze opdracht kun je alleen doen als leerlingen al 

eerder geoefend hebben met de voorzetsels.  

Answers: 

1.The fire engine is in front of the fire station.  

2.The garage is next to / to the left of the fire station.  

3.The office is behind the garage.  

4.The hospital is next to / to the left of the office. 

5.The garage is between the bank and the fire station. 

6.The bank is in front of the hospital. 

7.The man is under the car. 

8.The church is near the fire station. 

9.The fire station is next to / to the right of the garage. 

17. Unscramble the sentences 
Schrijf de woorden in de juiste volgorde, zodat er een kloppende zin ontstaat. 
 

Answers:  

1.Our plane leaves at 12.30, so let’s go to the airport immediately.  

   Our plane leaves at 12.30, so let’s immediately go to the airport 

2. During our holiday we stayed in a very nice hotel. 

3. My dad works in a garage 

4. We visited a beautiful cathedral this morning 

    This morning, we visited a beautiful cathedral 

5. We don’t have a hospital in our town 

    In our town, we don’t have a hospital 

6. My mother works at the bank, which is close to the library 

    My mother works at the library, which is close to the bank 

7. I love going to the cinema with my friends  

8. The thief was brought to the police station by two policemen 
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18. Pairwork 
Leerlingen gebruiken de plaatjes om met elkaar een gesprek te voeren over de 

diverse gebouwen: Welke gebouwen zouden ze in hun stad willen hebben en 

waarom of waarom juist niet? Dit kan hun huidige dorp of stad zijn of een stad die ze 

zelf zouden mogen ontwerpen of waar ze later zouden willen wonen.  

19. Comic strip 
Leerlingen tekenen hun eigen stripverhaal en verwerken hierin enkele woorden die 

ze hebben geleerd. Het aantal woorden hangt af van het niveau van je leerlingen. 

Het gaat erom dat ze de woorden in een juiste context weten te plaatsen. Er zijn twee 

varianten.  

20. Write a sentence 
Leerlingen bedenken zelf een zin, passend bij het plaatje. Ze kunnen het gebouw 

bijvoorbeeld promoten of ze geven hun mening over het gebouw. Er is geen goed 

fout, als de woorden maar in de juiste context worden geplaatst.  

 

Extra activiteiten: 

- Leerlingen (of de leerkracht) beelden een gebouw uit en klasgenoten raden om 

welk gebouw het gaat (dit kan met of zonder geluid). 

- De leerkracht of leerlingen omschrijven een gebouw en klasgenoten raden om welk 

gebouw het gaat. Ze mogen het woorden of een deel van het woord niet zeggen: 

‘You go there if you want to watch a football match. It’s very big’ 

- Leerlingen leggen de gebouwen op volgorde van wat ze het leukst en minst leuk 

vinden. Of op alfabetische volgorde. Dit kan bijvoorbeeld met de flashcards en de 

memorykaartjes. 

- Leerlingen doen onderzoek naar gebouwen van vroeger en nu. Welke gebouwen 

waren er als eerste en welke zijn er daarna nog bij gekomen? Welke gebouwen 

bezoek je in je eigen stad of land? Welke bezoek je juist als je op vakantie bent in het 

buitenland?  

 

 

 

 

 

 



©SpelenmetEngels  Worksheets Buildings 

 

Buildings - Maze 1 & 2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Bring the patient  

    to the hospital  

 

 
 

2. Bring the girl to the  

    department store 
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Buildings – Where do I go? 
 

   

  

  

  

  

  

I’d like to 

visit a 

musical 

I’m going 

to watch  

a film 

I live on 

the third 

floor 

I need to 

report a 

burglary  

I’d like to 

borrow 

some books 

I’m going 

to travel 

abroad 
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Buildings – Wordsearch 1 
 

 

Find these 14 words:  

 

airport   museum 
bank    police station  
church  school 
flat   stadium 
garage   theatre 
hotel   town hall 
library   university 
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Buildings – Wordsearch 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find these words and draw a line:  
 

cathedral 
cinema 
concert hall  
factory 
fire station 

mosque  

office 

post office 

prison  
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Buildings – Listening  

 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 

 

11 

6 12 
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Buildings - Ask & draw 
Student A 
Ask: What have you got on number 2 / 4 / 6?  

Answer: I´ve got (a) … on number 1 / 3 / 5. 

1 2 

3 4 

5 
 

6 
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Buildings - Ask & draw 
Student B 
Ask: What have you got on number 1 / 3 / 5? 

Answer: I´ve got (a) ... on number 2 / 4 / 6. 

1 2 

3 4 

5 6 
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Buildings - Draw a line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotel 
 

prison 
 

   bank 
 

hospital 
 

 mosque 
 

 shopping centre 
 

 flat 
 

university 
 

garage 
 

fire station 
 

town hall 
 

post office 
 

concert hall 
 

cinema 
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Buildings – Dialogue 
role play 

 

A:        Excuse me. Could you help me please?  

B:        Yes, of course.   

A:        Where can I find a bank?  

B:        There’s one not far from here, it’s close the library.  

A:        Could you give me some directions please?  

B:        No problem. It’s very easy. Go along this street to the traffic lights. 

           Can you see them?      

A:        Yes, I can see them. 

B:        Well, at the traffic lights, turn left into Queen Mary street. 

A:        Okay, turn left at the traffic lights. And then? 

B:        You go straight on and take the second street on your right. 

A:        Do you know the name of this street?  

B:        I’m not sure, but I think it’s Museum Avenue.  

A:        So I go left into Museum Avenue?   

B:        No, you go right. It’s the second street on your right.  

           You can’t miss it, there’s a beautiful theatre on the corner.           

                            

A:         Great! Where do I go next?   

B:         You go straight on and you pass two museums. The bank is at the                                                                                      

             end of this street, opposite the post office and near the library. 

A:         Thanks a lot for your help. I should be able to find it now!    

B:         You’re welcome. Bye! 

A:         Goodbye! 
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Buildings – Dialogue  
gap fill 

 
A:        Excuse me. Could you _______________ me please?  

B:        Yes, of course.   

A:        Where can I find a ________________________?  

B:        There’s one not far from here, it’s close the _____________________.  

A:        Could you give me some ______________________ please?  

B:        No problem. It’s very easy. Go along this street to the traffic lights. 

           Can you see them?      

A:        Yes, I can see them. 

B:        Well, at the _______________________, turn left into Queen Mary street. 

A:        Okay, turn left at the _________________________. And then? 

B:        You go straight on and take the second ________________on your right. 

A:        Do you know the name of this street?  

B:        I’m not sure, but I think it’s Museum Avenue.  

A:        So I go left into Museum Avenue?   

B:        No, you go right. It’s the second street on your right.  

           You can’t miss it, there’s a beautiful ______________________ on the corner.           

                            

A:         Great! Where do I go next?   

B:         You go straight on and you pass two ____________________.  

             The ____________________ is at the end of this street, opposite the 

             _______________________ and near the ________________________. 

A:         Thanks a lot for your help. I should be able to find it now!    

B:         You’re welcome. Bye! 

A:         Goodbye! 

 
Choose from these words of think of words yourself:  

theatre                  bank (2x)      library (2x)                   museums    

help    directions         post office   street         traffic lights (2x)      
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Buildings – Dialogue 
mixed up! 

 

Put these sentences in the correct order:  

 
A:        Great! Where do I go next?   

B:        Yes, of course.   

B:        No problem. It’s very easy. Go along this street to the traffic lights. 

           Can you see them?      

A:        So I go left into Museum Avenue?   

A:        Excuse me. Could you help me please?  

B:        You go straight on and you pass two museums. The bank is at the                                                                                      

            end of this street, opposite the post office and near the library. 

A:        Where can I find a bank?  

B:        No, you go right. It’s the second street on your right.  

           You can’t miss it, there’s a beautiful theatre on the corner.           
A:        Yes, I can see them. 

B:        Do you know the name of this street?   

A:        Goodbye!  

B:        I’m not sure, but I think it’s Museum Avenue.  

A:        Could you give me some directions please?  

B:        You’re welcome. Bye! 

B:        There’s one not far from here, it’s close the library.  

A:        Okay, turn left at the traffic lights. And then? 

B:        You go straight on and take the second street on your right. 

A:        Thanks a lot for your help. I should be able to find it now!    

B:        Well, at the traffic lights, turn left into Queen Mary street. 

 

 

 

____ 

____ 

____ 

 

  13 

____ 

____ 

 

____ 

____ 

 

 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 
   

   4 

____ 

____ 

____ 
 

____ 
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Buildings – Dialogue 
do it yourself 

 

A:        Vraag om hulp 

B:        Geef antwoord   

A:        Vraag de weg naar een gebouw 

B:        Zeg dat het niet ver weg is en vlakbij een ander gebouw.  

A:        Vraag of hij / zij de weg kan uitleggen  

B:        Antwoord dat het gemakkelijk is en zeg dat hij / zij naar de stoplichten moet      

           lopen. Vraag of hij / zij de stoplichten ziet.  
 

A:        Geef antwoord 

B:        Zeg dat hij / zij links moet bij Queen Mary street  

A:        Herhaal wat er zojuist gezegd is en vraag hoe je daarna verder moet 

B:        Zeg dat hij /zij rechtdoor moet gaan en dan de 2e straat rechts 

A:        Vraag naar de naam van deze straat  

B:        Zeg dat je het niet zeker weet, maar je denkt Museum Avenue  

A:        Vraag of je dus links Museum Avenue in moet   

B:        Herhaal de juiste route en zeg dat hij / zij het niet kan missen, omdat er een 

            theater op de hoek staat                                       

  

A:         Vraag hoe je nu verder moet   

B:         Antwoord dat hij / zij rechtdoor moet, langs twee musea. Zeg dat het gebouw   

            aan het eind van de straat is, tegenover een ander gebouw en in de buurt van  

            weer een ander gebouw 

A:         Bedank hem / haar voor de hulp en zeg dat je het nu wel kunt vinden    

B:         Zeg dat je het graag gedaan hebt en zeg gedag 

A:         Zeg gedag 
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Buildings – Have you got…? 
 

Student A 
Ask your classmate the following questions and circle his / her answer:  

 

Have you got a church in your town?   Yes, I have / No, I haven’t  

Have you got a library in your town?    Yes, I have / No, I haven’t 

Do you like visiting the cinema?   Yes, I do / No, I don’t    

Have you ever been in a mosque?    Yes, I have / No, I haven’t    

Have you got a theatre in your town?    Yes, I have / No, I haven’t  

Have you got a police station in your town?  Yes, I have / No, I haven’t 

Do you like going to school?     Yes, I do / No, I don’t 

Have you ever been in a hospital?     Yes I have / No, I haven’t

     

 

Student B 
Ask your classmate the following questions and circle his / her answer:  

 

Have you got a factory in your town?        Yes, I have / No, I haven’t   

Have you ever been in a cathedral?   Yes, I have / No, I haven’t 

Have you got a fire station in your town? Yes, I have / No, I haven’t 

Do you like visiting a museum?      Yes, I do / No, I don’t     

Have you got a bank in your town?     Yes, I have / No, I haven’t 

Do you like going to a shopping centre?     Yes, I do / No, I don’t   

Have you got a garage in your town?  Yes, I have / No, I haven’t 

Do you like visiting a hotel?    Yes, I do / No, I don’t  
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Buildings – Reading comprehension 
 

 

1. Where does Emma live? _____________________________________________ 
 

2. What does Emma do after school? _____________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

3. Where is the cinema and when does Emma go there? ______________________ 
 

___________________________________________________________________ 

4. Is there a concert hall in Alwick? _______________________________________ 

 

5. Name three buildings that you can find in the historic centre: _________________,  

 

_____________________,  ______________________ 

6. Where is the department store situated? ________________________________ 

 

7. Do you like your town or village? Why? / Why not? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Hi, I’m Emma and I’m eleven years old. I live in a flat in Alwick and I really love this 

town! There are many places to visit and there’s an amazing park to have picnics, 

so I never get bored.  

I go to school from Mondays to Fridays. It’s a ten minute walk from my house. After 

school I often visit the library or I play with my friends. On Saturday evenings I 

usually go to the cinema. It’s not far from the hotel where my mother works. It’s also 

close to two museums and a concert hall. I sometimes go to the theatre with my 

parents and little brother. 

There is a beautiful cathedral in the historic centre, as well a church and the town 

hall. We don’t have a huge shopping centre, but we do have a department store 

and several small shops near the historic centre.  

I like living in Alwick! Do you like the town or village where you live?  
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Buildings – Complete the sentence 
Student A 
Read these descriptions to your classmate:  

1. Let’s watch a film at the _ 

2. The thief is sentenced to _ 

3. Let’s get money at the _ 

4. Let’s catch a plane at the _ 

5. Let’s visit the doctor at the _ 

6. A _ contains paintings and other art objects 

7. Let’s borrow a book from the _  

8. Let’s watch a play at the _ 

9. Let’s go to the _ to get my car fixed  

10. Let’s go to a football match at the _ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Student B 
Listen to your classmate and choose the correct picture: 
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Buildings- Like it or not?  

 

 

 

 

 

 

 

 
                 prison 

 

 

 

 

I like going here 

I like going 

here every  

now and then 

I don’t like  

going here 

Choose from the following words: 

church          bank          museum       prison       stadium    hospital 
 

cinema    police station     school         theatre        hotel      garage 
 

library      department store     airport       post office      
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Shops – Crossword puzzle 
  
 

  

  

Across 
 
4. A place where you go to from Mondays to Fridays 
5. A place where you go to if you've done something criminal 
6. A place where you can watch a football match 
7. You go here when you want to watch a film 
8. You go here when you want to borrow books 
 
Down 
 
1. A place to visit when you want to travel by plane 
2. A place with several shops 
3. A place where a collection of art is exhibited, open to the public 
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Buildings – Draw your favourite building 

 

 

 

 

The name of my shop is: ____________________________ 
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Buildings – More dialogues 

 

 

* Excuse me. Can you tell me the way to the shopping centre?  

- No problem. You go straight ahead and you take the first street on your left.  

 

* Excuse me. Is there a garage around here?  

- Yes, there is. Turn right at the corner and go straight ahead. Then take the first road 

left and go past the post office. The garage is next to the post office. You can’t miss it.  

* Thank you very much. 

- You’re welcome.  

* Hello. Could you tell me where the bank is?  

- Yes, of course. It’s not far from here. You cross the road here at the zebra crossing. 

You turn right immediately and you take the second street left. You’ll see a red 

building on you left hand side: It’s the museum. The post office is opposite the 

museum.  

* I see. It’s quite close. Thanks for your help!  

- My pleasure. Have a nice day!  

* You too! 

* Excuse me. How do I get to the police station?  

- You take the third road left and walk past the school. Turn right at the traffic lights 

and then follow the signs.  

- Is it far from here?  

- No, it’s a five minute walk.  

* Excuse me. Do you know how to get to the cinema?  

- Yes, of course. You cross the street and turn right. It’s the second street on your left. 

 

* Excuse me. Where is the hospital?  

- Turn left at the traffic lights, go straight ahead and take the third street on your right. 
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Buildings – Dialogues gap fill 

 

 

* Excuse me. Can you tell me the way to the ______________________?  

- No problem. You go straight ahead and you take the first street on your left.  

 

* Excuse me. Is there a garage around here?  

- Yes, there is. Turn right at the corner and go straight ahead. Then take the first road 

left and go past the _____________________. The _________________ is next to 

the ______________________. You can’t miss it.  

* Thank you very much. 

- You’re welcome.  

* Hello. Could you tell me where the __________________ is?  

- Yes, of course. It’s not far from here. You cross the road here at the zebra crossing. 

You turn right immediately and you take the second street left. You’ll see a red 

building on you left hand side: It’s the _________________. The ________________ 

is opposite the ____________________.  

* I see. It’s quite close. Thanks for your help! 

- My pleasure. Have a nice day!  

* You too! 

* Excuse me. How do I get to the ___________________?  

- You take the third road left and walk past the _________________. Turn right at the  

traffic lights and then follow the signs.  

- Is it far from here?  

- No, it’s a five minute walk.  

* Excuse me. Do you know how to get to the ______________________?  

- Yes, of course. You cross the street and turn right. It’s the second street on your left. 

 

* Excuse me. Where is the ____________________?  

- Turn left at the traffic lights, go straight ahead and take the third street on your right. 
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Buildings – Where is the…?  

 

1.The fire engine is _________________ the fire station.  

2.The garage is _________________ the fire station.  

3.The office is _______________ the garage.  

4.The hospital is __________________ the office. 

5.The garage is ___________________ the bank and the fire station. 

6.The bank is _______________ the hospital. 

7.The man is _____________________ the car. 

8.The church is _________________ the fire station. 

9.The fire station is ___________________ the garage. 

 
Choose from these words (sometimes more than one is possible): 

 

under  in front of     to the right of      near 

to the left of   behind   between      under     next to 
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Buildings – Unscramble the sentences 

 

1. let’s   plane   at   so   go   the   leaves   Our   airport   12.30   immediately   to 

_______________________________________________________________ 

 

2. very   stayed   hotel   holiday   a   we   During   our   in   nice  

_______________________________________________________________ 

 

3. garage   in   My   dad   a   works 

_______________________________________________________________ 

 

4. morning   We   beautiful   this   a   visited   cathedral 

_______________________________________________________________ 

 

5. our   We   a   have   hospital   town   don’t   in 

_______________________________________________________________ 

 

     6. which   works   my   library   the   close   to   mother   at   is   bank   the 

      _______________________________________________________________ 

 

     7. with   I   the   going   my   cinema   love   friends   to  

     _______________________________________________________________ 

 

      8. policemen   The   two   brought   thief   was   to   police station   by   the  

     _______________________________________________________________ 
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