
Mondeling  Nederlands

Cursus 2 – Module 2

Dag 1



de bank



de buren



het fornuis



het huis



het huisnummer



de straat



het touw



de verhuisdoos



de verhuizing



inladen



de vrachtwagen



sjouwen



ophijsen



verhuizen



nieuwsgierig



vast



los



de wasmachine is zwaar



de bloempot is licht



ik maak het touw vast.

ik maak het touw los.



meervoud

de bank

het fornuis

het huis

de straat

het touw

de verhuisdoos

de verhuizing



meervoud

de bank de banken

het fornuis de fornuizen

het huis de huizen

de straat de straten

het touw de touwen

de verhuisdoos de verhuisdozen

de verhuizing de verhuizingen



meervoud

het huisnummer

de vrachtwagen



meervoud

het huisnummer de huisnummers

de vrachtwagen de vrachtwagens



Dag 2



de bloempot



de emmer



het gordijn



het kozijn



het raam / de ruit



de ruit



de spons



de ladder -de trap



de trekker



de zeem



opzij schuiven



ramen lappen/ ramen zemen



de glazenwasser lapt de ramen!

de kat krabt de krullen van de trap.



uitknijpen



uitwringen



wegzetten





schuif het gordijn opzij.

zet de bloempot weg.



meervoud

de bloempot

het gordijn

het kozijn

het raam

de ruit

de spons

de trap

de zeem



meervoud

de bloempot de bloempotten

het gordijn de gordijnen

het kozijn de kozijnen

het raam de ramen

de ruit de ruiten

de spons de sponzen

de trap de trappen

de zeem de zemen



meervoud

de emmer

de trekker

de wisser



meervoud

de emmer de emmers

de trekker de trekkers

de wisser de wissers



Dag 3



het bed



de slaapkamer



de deken



het gordijn – de gordijnen



het hoeslaken



het kussen



de kussensloop



het laken



het matras



de wekker



slapen https://www.youtube.com/watch?v=HC7hy

PCJfyQ



• Slaap kindje, slaap

Daar buiten loopt een schaap

Een schaap met witte voetjes

Dat drinkt zijn melk zo zoetjes

Slaap, kindje, slaap

Daar buiten loopt een schaap



opstaan



donker - licht



vroeg



laat



ruiken



voelen



zacht



de wijzer - het uur   = 60 minuten in één uur



het kwartier  = 15 minuten



de minuut



de seconde  =  60 seconden in één minuut



meervoud

het bed

het gordijn

de/het kussensloop

de/het matras

de minuut

het uur



meervoud

het bed de bedden

het gordijn de gordijnen

de/het kussensloop de kussenslopen

de/het matras de matrassen

de minuut de minuten

het uur de uren



meervoud

de deken

het hoeslaken

het kussen

het laken

de seconde

de slaapkamer

de wekker



meervoud

de deken de dekens

het hoeslaken de hoeslakens

het kussen de kussens

het laken de lakens

de seconde de secondes

de slaapkamer de slaapkamers

de wekker de wekkers



Dag 4



de afspraak - afspreken



de bank



het fornuis



het huisnummer



de straat



het touw



de verhuisdoos



de verhuizing



inladen



de vrachtwagen



sjouwen



ophijsen



verhuizen



staan



zitten





wonen

waar woon jij?

ik woon in …….

in welke straat woon je?

op welk huisnummer woon je?



Een afspraak maken

zullen we iets (leuks) afspreken?



meervoud

de afspraak

de bank

het fornuis

de straat

het touw

de verhuisdoos

de verhuizing

de vrachtwagen



meervoud

de afspraak de afspraken

de bank de banken

het fornuis de fornuizen

de straat de straten

het touw de touwen

de verhuisdoos de verhuisdozen

de verhuizing de verhuizingen



meervoud

het huisnummer

de vrachtwagen



meervoud

het huisnummer de huisnummers

de vrachtwagen de vrachtwagens



Dag 5



de afspraak



de beker



de thee



thee drinken



thee zetten



zonder - met



gezellig



meervoud

de afspraak



meervoud

de afspraak de afspraken



meervoud

de beker



meervoud

de beker de bekers



Klankoefeningen ee/e

Klinken ze hetzelfde?

en een

ben ben

beek beek

les les

leg leeg

vel veel

peen pen

beest best

speel spel

bek beek

steel stel

stek steek



klankversjes

ik ben net in bed

en daar klinkt een trompet

tet-te-tet-te-tet!



Klankversjes

nee, nee, nee

ik kan niet komen spelen

ik moet naar de wc

ojee, ojee, ojee

te laat voor de wc!


