
Mondeling  Nederlands

Cursus 2 – Module 4

Dag 1



het gras

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://skoatterwald.files.wordpress.com/2009/03/grass2.jpg&imgrefurl=http://skoatterwald.wordpress.com/2009/03/17/tuintips-voor-maart/&usg=__0H-MOLi_6GPVIE_p46ic89f3VuU=&h=298&w=396&sz=56&hl=nl&start=4&tbnid=CBAuuXLSQkUXPM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dhet%2Bgras%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://skoatterwald.files.wordpress.com/2009/03/grass2.jpg&imgrefurl=http://skoatterwald.wordpress.com/2009/03/17/tuintips-voor-maart/&usg=__0H-MOLi_6GPVIE_p46ic89f3VuU=&h=298&w=396&sz=56&hl=nl&start=4&tbnid=CBAuuXLSQkUXPM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dhet%2Bgras%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


het pad



het park



de boom



de poep

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.parool.nl/static/FOTO/pe/7/14/6/art_xlarge_26721.jpg&imgrefurl=http://www.parool.nl/parool/nl/225/Buitenland/article/detail/55081/2008/11/27/Dochters-Obama-moeten-poep-opruimen.dhtml&usg=__U5mU9fTO8b9rhTnOS1M1mQUhL74=&h=336&w=468&sz=56&hl=nl&start=1&tbnid=yl5BYtewfX4g8M:&tbnh=92&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dde%2Bpoep%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.parool.nl/static/FOTO/pe/7/14/6/art_xlarge_26721.jpg&imgrefurl=http://www.parool.nl/parool/nl/225/Buitenland/article/detail/55081/2008/11/27/Dochters-Obama-moeten-poep-opruimen.dhtml&usg=__U5mU9fTO8b9rhTnOS1M1mQUhL74=&h=336&w=468&sz=56&hl=nl&start=1&tbnid=yl5BYtewfX4g8M:&tbnh=92&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dde%2Bpoep%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


de vlieg

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://gijss.web-log.nl/photos/uncategorized/p1050871_vliegen_2.JPG&imgrefurl=http://gijss.web-log.nl/gijss/pensioen/index.html&usg=__ZY88Sw9_CsF1D9Nmppi4KBWKNaQ=&h=765&w=800&sz=69&hl=nl&start=3&tbnid=9jSpNefHZx_e2M:&tbnh=137&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dvliegen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://gijss.web-log.nl/photos/uncategorized/p1050871_vliegen_2.JPG&imgrefurl=http://gijss.web-log.nl/gijss/pensioen/index.html&usg=__ZY88Sw9_CsF1D9Nmppi4KBWKNaQ=&h=765&w=800&sz=69&hl=nl&start=3&tbnid=9jSpNefHZx_e2M:&tbnh=137&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dvliegen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


rondkijken



wegjagen



wrijven



dichtbij



ver weg



moe



moe



veel



weinig



iets - niets



vallen wij/zij vallen hij/zij valt

rennen wij/zij rennen hij/zij rent

schoppen wij/zij schoppen hij/zij schopt

lopen wij/zij lopen hij/zij loopt

eten wij/zij eten hij/zij eet

rondkijken wij/zij kijken rond hij/zij kijkt rond

ruiken wij/zij ruiken hij/zij ruikt

lezen wij/zij lezen hij/zij leest



vallen wij/zij vallen hij/zij valt

rennen wij/zij rennen hij/zij rent

schoppen wij/zij schoppen hij/zij schopt

lopen wij/zij lopen hij/zij loopt

eten wij/zij eten hij/zij eet

rondkijken wij/zij kijken rond hij/zij kijkt rond

ruiken wij/zij ruiken hij/zij ruikt

lezen wij/zij lezen hij/zij leest



tegenstellingen

veel

leeg

dik

oud

oud

open

klein

hard

boven

langzaam

uit

ochtend

vandaag

vroeg



tegenstellingen

iets

los

kort

zitten

vies

rennen

zwart

licht

donker

hier

makkelijk

ver weg

wakker

warm



tegenstellingen

veel weinig

leeg vol

dik dun

oud nieuw

oud jong

open dicht

klein groot

hard zacht

boven beneden

langzaam snel

uit aan

ochtend avond

vandaag gisteren

vroeg laat



tegenstellingen

iets niets

los vast

kort lang

zitten staan

vies schoon

rennen lopen

zwart wit

licht zwaar

donker licht

hier daar

makkelijk moeilijk

ver weg dichtbij

wakker slapen

warm koud



meervoud

het pad

het park

de vlieg



meervoud

het pad de paden

het park de parken

de vlieg de vliegen



Dag 2



de dierentuin



het dier - de dieren



de aap



de giraf



de kooi



de leeuw – de leeuwin



de olifant



de papegaai



de slang



de tijger



de zebra



de zeehond



bang



eng



gevaarlijk



vreemd



Meervoud

de aap

het dier

de dierentuin

de giraf

de kooi

de leeuw

de olifant

de papegaai

de slang

de zeehond



Meervoud

de aap de apen

het dier de dieren

de dierentuin de dierentuinen

de giraf de giraffen

de kooi de kooien

de leeuw de leeuwen

de olifant de olifanten

de papegaai de papegaaien

de slang de slangen

de zeehond de zeehonden



meervoud

de zebra



meervoud

de zebra de zebra’s



Dag 3



de kinderboerderij
Sprekende plaatjes: de boerderij - Layout Page

http://home.hccnet.nl/mc.boon/geluid.htm


de speeltuin



het hek



de aap



het bos



de cavia



het dier - de dieren



de eend

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/_ud4pAaj-XgA/SeSnuBB_xQI/AAAAAAAAEHQ/sZAWLJBmYD0/s400/14april2009a.jpg&imgrefurl=http://leoniedehaan.web-log.nl/leoniedehaan/2009/04/index.html&usg=__6br7g0MHkdQ0fy6cYYApapv6y-Q=&h=384&w=400&sz=44&hl=nl&start=5&tbnid=eDVLZE3x00Cs4M:&tbnh=119&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dde%2Beenden%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/_ud4pAaj-XgA/SeSnuBB_xQI/AAAAAAAAEHQ/sZAWLJBmYD0/s400/14april2009a.jpg&imgrefurl=http://leoniedehaan.web-log.nl/leoniedehaan/2009/04/index.html&usg=__6br7g0MHkdQ0fy6cYYApapv6y-Q=&h=384&w=400&sz=44&hl=nl&start=5&tbnid=eDVLZE3x00Cs4M:&tbnh=119&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dde%2Beenden%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


de ezel



de geit



het hok



de haan



de dikke kat



de kip

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/01100/kippen_1100134b.jpg&imgrefurl=http://www.gelderlander.nl/specials/buiten/dierbaar/article4830751.ece&usg=__1JuPkyuIxsPTRkDtK4SV-1lMYhY=&h=500&w=700&sz=54&hl=nl&start=19&tbnid=st3MuCxuRBsXEM:&tbnh=100&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dde%2Bkippen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gelderlander.nl/multimedia/archive/01100/kippen_1100134b.jpg&imgrefurl=http://www.gelderlander.nl/specials/buiten/dierbaar/article4830751.ece&usg=__1JuPkyuIxsPTRkDtK4SV-1lMYhY=&h=500&w=700&sz=54&hl=nl&start=19&tbnid=st3MuCxuRBsXEM:&tbnh=100&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dde%2Bkippen%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


het konijn - de ruif



het konijn



de pony



het schaap



de spin



voeren



het varken



de vogel



de vacht



de veren



aaien



likken



de kooi



de leeuw



de olifant



de papegaai



de slang



hard - zacht



• https://www.youtube.com/watch?v=5SK2w

DcqjnY

• Liedje kinderboerderij

• https://www.youtube.com/watch?v=wwDhz

l_O6qY

• Lief klein konijntje had een vliegje op zijn 

neus.

https://www.youtube.com/watch?v=5SK2wDcqjnY
https://www.youtube.com/watch?v=wwDhzl_O6qY


meervoud

de aap

het bos

het dier

de eend

de geit

de haan

het hok

de kat

de kinderboerderijen

de kip

het konijn

de kooi

de leeuw

de olifant

het schaap

de slang

de spin

de vacht

de veer



meervoud

de aap de apen

het bos de bossen

het dier de dieren

de eend de eenden

de geit de geiten

de haan de hanen

het hok de hokken

de kat de katten

de kinderboerderij de kinderboerderijen

de kip de kippen

het konijn de konijnen

de kooi de kooien

de leeuw de leeuwen

de olifant de olifanten

het schaap de schapen

de slang de slangen

de spin de spinnen

de vacht de vachten

de veer de veren



meervoud

de cavia

de ezel

de pony

de tijger

het varken

de vogel



meervoud

de cavia de cavia’s

de ezel de ezels

de pony de pony’s

de tijger de tijgers

het varken de varkens

de vogel de vogels



liedje

op de boerderij zijn allerhande dieren

kom maar eens kijken, kom maar eens mee

boe, boe, boe, boe, roepen alle koeien

boe, boe, boe, boe, roept iedereen

op de boerderij zijn allerhande dieren

kom maar eens kijken, kom maar eens mee

tok, tok, tok, tok roepen alle kippen

tok, tok, tok, tok, roept iedereen



Dag 4



het jaargetijde



het seizoen



de lente



de zomer



de herfst



de winter



de jaargetijden



het seizoen



haar

hun

je/jouw

mijn

onze

zijn



de lente

maart – april – mei



de zomer

juni – juli - augustus



de herfst

september – oktober - november



de winter

december – januari - februari



meervoud

het jaargetijde



meervoud

het jaargetijde de jaargetijden



Dag 5



Herhaling alle woorden



eerste



laatste



middelste



vooraan



achteraan



tegenover (elkaar)



• Tellen met boerderijdieren: eerste, tweede 

enz.

http://leermiddel.digischool.nl/po/leermiddel

/d275b6c78ba2f26a3cffbfe9c32dc734



Klankoefeningen /u/  - /uu/

uur, kuur, zuur,  buur,  muur,  stuur,  duur, 

vuur

mus,  druk,  stuk,  klus,  dus,  plus,  kus,  

bus



klankversje

hummeltje tummeltje zat op de wagen

hummeltje tummeltje viel van de wagen

er is niet ene timmerman

die hummeltje tummeltje maken kan



klankversje

buur buur

kom vlug van de schuur

er is een gat in de muur

kom buur!


