
Mondeling  Nederlands

Cursus 3 – Module 2

Dag 1



de fietsband



de brug



het duwtje



de fiets



de fietser



de krullenbol



de lantaarnpaal



het voetbalveld



het zadel



duwen



fietsen



voetballen



zich vervelen



ik



jij



hij - zij



er vandoor gaan



meervoud

de band

de brug

de fiets

de krullenbol

de lantaarnpaal

het voetbalveld



meervoud

de band de banden

de brug de bruggen

de fiets de fietsen

de krullenbol de krullenbollen

de lantaarnpaal de lantaarnpalen

het voetbalveld de voetbalvelden



meervoud

de fietser

het zadel



meervoud

de fietser de fietsers

het zadel de zadels



Dag 2



de achterkant



de bovenkant



de botsing



de bus



de onderkant



de snelheid



de voorkant



botsen



doorlopen



remmen



zich wild schrikken



oversteken



schreeuwen



meervoud

de botsing

de bus

de kant

de snelheid



meervoud

de botsing de botsingen

de bus de bussen

de kant de kanten

de snelheid de snelheden



Dag 3



de bioscoop



het bord (uithangbord)



de film



de motor



het ongeluk



de overkant



de parkeergarage



het plein



de reclame



het restaurant



de stad



de ziekenwagen – de ambulance



zich wild schrikken



zal ik je helpen?

zal ik U helpen?



•kun je me helpen? 

•kunt u me helpen?



meervoud

de bioscoop

het bord

de motor

het ongeluk

het plein

de stad



meervoud

de bioscoop de bioscopen

het bord de borden

de motor de motoren

het ongeluk de ongelukken

het plein de pleinen

de stad de steden



meervoud

de film

de parkeergarage

de reclame

het restaurant

de ziekenwagen

de ambulance



meervoud

de film de films

de parkeergarage de parkeergarages

de reclame de reclames

het restaurant de restaurants

de ziekenwagen de ziekenwagens

de ambulance de ambulances



Dag 4



de appel



de boodschappentas



de kraam



de markt



de kraam



de verkoper – de verkoopster



betalen



boodschappen doen



glimmen



heerlijk



fijn

buiten schijnt de zon, dat vind ik fijn.

jullie hebben goed gewerkt, dat vind ik fijn.

papa kookt vanavond spaghetti, dat vind ik heerlijk.

we gaan straks buiten spelen, dat vinden jullie fijn.



meervoud

de boodschappentas

de kraam

de markt



meervoud

de boodschappentas de boodschappentassen

de kraam de kramen

de markt de markten



meervoud

de appel

de verkoper

de verkoopster



meervoud

de appel de appels

de verkoper de verkopers

de verkoopster de verkoopsters



Dag 5

Zie dag 1-4



Vul in:

De fiets heeft een …

Ik doe …

Wij gaan morgen naar …

Ik heb  …  gezien.

Twee auto’s … op elkaar.

Het was een grote …

De auto’s konden niet meer …

Ik ga met mijn moeder naar …

Ik eet een …

Mijn moeder betaalt …

... geeft de appels aan mijn moeder.

Heb je de nieuwe … van Harry Potter al gezien.

… van de fiets is kapot.

Wij … heel erg van het ongeluk.

De appel … mooi

Ik vind patat …

Je moet snel …

Onder … varen boten.



Kleur de zinsdelen

De fiets heeft een zadel.

Ik doe boodschappen.

Wij gaan morgen naar de bioscoop.

Ik heb een ongeluk gezien.

Twee auto’s botsen op elkaar.

Het was een grote botsing.

De auto’s konden niet meer remmen.

Ik ga met mijn moeder naar de markt.

Ik eet een appel.

Mijn moeder betaalt de appels.

De verkoper geeft de appels aan mijn moeder.

Heb je de nieuwe film van Harry Potter al gezien.

De band van de fiets is kapot.

Wij schrikken heel erg van het ongeluk.

De appel glimt mooi.

Ik vind patat heerlijk!

Je moet snel doorlopen!

Onder  de brug varen boten.



• De appel

• De band

• De bioscoop

• De botsing

• De brug

• De fiets

• De film

• De markt

• Het ongeluk

• De verkoper

• Het zadel

• Betalen

• Boodschappen doen

• Botsen

• Glimmen

• Remmen

• Schrikken

• heerlijk


