
Mondeling  Nederlands

Cursus 2 – Module 7

Dag 1



de banaan



de boodschappentas



de drop



de kassa



de lijn



het nummer



de paprika



een pond = 500 gram



de portemonnee



het snoep



de tomaten



de verkoopster



de weegschaal



de winkel



inpakken



kosten (wat kost het?)



boodschappen doen



het geld (betalen)



betalen



• VERKOPEN

(groenten en fruit) verkopen



jong - oud



BESTELLEN

een pond tomaten alstublieft.



BETALEN

hoeveel kost het?



BEDANKEN

dank je wel.

dank u wel.



GROETEN

dag

goedemorgen

goedemiddag

goedenavond



MEERVOUD

de banaan

de boodschappentas

de lijn

de weegschaal



MEERVOUD

de banaan de bananen

de boodschappentas de boodschappentassen

de lijn de lijnen

de weegschaal de weegschalen



meervoud

de kassa

het nummer

de paprika

de verkoopster

de winkel



meervoud

de kassa de kassa’s

het nummer de nummers

de paprika de paprika’s

de verkoopster de verkoopsters

de winkel de winkels



DAG 2

• ZIE VOOR WOORDEN OOK DAG 1



• DE KLANT

de klant



de ster



het vierkant



de vorm



de vorm



rond



inpakken



kosten



• Liedje winkelen

• Schooltv: Naar de winkel - Liedje uit 

HoelaHoep

• Winkeltje spelen

• Schooltv: Winkeltje spelen - Met Flip de 

beer

http://www.schooltv.nl/video/naar-de-winkel-liedje-uit-hoelahoep/
http://schooltv.nl/video/winkeltje-spelen-met-flip-de-beer/playlist/59/


meervoud

de banaan

de boodschappentas

de klant

de ster

het vierkant

de vorm

de weegschaal



meervoud

de banaan de bananen

de boodschappentas de boodschappentassen

de klant de klanten

de ster de sterren

het vierkant de vierkanten

de vorm de vormen

de weegschaal de weegschalen



meervoud

de kassa

het nummer

de paprika

de portemonnee

de verkoopster

de winkel



meervoud

de kassa de kassa’s

het nummer de nummers

de paprika de paprika’s

de portemonnee de portemonnees

de verkoopster de verkoopsters

de winkel de winkels



DAG 3



het bezoek



het cadeau



de taart met de kaarsjes



de kaarsjes



de kop en de schotel



het schoteltje



de slinger



het snoep



een stuk (taart)



de vorm



oprapen



snijden



hoeveel



(uit)blazen



ophalen



jarig



TAALFUNCTIE

FELICITEREN

van harte gefeliciteerd met je verjaardag.



meervoud

het stuk

de taart

de vorm



meervoud

het stuk de stukken

de taart de taarten

de vorm de vormen



meervoud

het cadeautje

het kaarsje

het kopje

het schoteltje

de slinger

het stukje



meervoud

het cadeautje de cadeautjes

het kaarsje de kaarsjes

het kopje de kopjes

het schoteltje de schoteltjes

de slinger de slingers

het stukje de stukjes



DAG 4



het aanrecht



de boodschappentas



de pan



de paprika



de rest



de soep



de soepkom



de soeplepel



een stukje worst



de tomaat – de tomaten



de worst



blazen



koken



opscheppen



snijden



roeren



(groenten) wassen



een scherp mes



hoeveel



heet



meervoud

het aanrecht

de pan

de soepkom

het stuk

de tomaat

de worst



meervoud

het aanrecht de aanrechten

de pan de pannen

de soepkom de soepkommen

het stuk de stukken

de tomaat de tomaten

de worst de worsten



meervoud

de soeplepel



meervoud

de soeplepel de soeplepels



DAG 5



Er is er één jarig!

er is er één Jarig, hoera hoera 

dat kun je wel zien, dat is hij/zij 

dat vinden wij allen zo prettig, ja ja 

en daarom zingen wij blij 

hij/zij leve lang, hoera hoera 

hij/zij leve lang, hoera hoera 

hij/zij leve lang, hoera hoera 



Lang zal ze leven

lang zal ze leven, lang zal ze leven 

lang zal ze leven in de gloria 

in de gloria 

in de gloria 

hieperdepiep hoera 



KLANKOEFEN INGEN

deuk

neus

reus

leuk

keus

peuk



KLANKOEFENINGEN

uur

muur

duur

zuur

kuur

stuur

uur



KLANKOEFENINGEN

put

muts

ruk

stuk

prut

tut

hut

tulp



KLANKOEFENINGEN

put

puur

duur

deur

ruk

reuk

muts

muur

stuur

neus


