
Mondeling  Nederlands

Cursus 3 – Module 5

Dag 1







de aankomst - aankomen



de aankomsthal



het (verkeers)bord



het verkeersbord



de moeder en de dochter



de familie (en ouders)



de grens



de grens



het kleinkind



het paspoort



de pijl



de vertrekhal



de rugzak



het vliegveld



afhalen



omhelzen



parkeren



vertrekken



Opa, oma, het kleinkind, de ouders, moeder, dochter. Wat nog meer?



kaal



de vader en de zoon



meervoud

de aankomsthal

het verkeersbord

de grens

het kleinkind

de neef

de nicht

het paspoort

de pijl

de rugzak

de vertrekhal

het vliegveld

de zoon



meervoud

de aankomsthal de aankomsthallen

het verkeersbord de verkeersborden

de grens de grenzen

het kleinkind de kleinkinderen

de neef de neven

de nicht de nichten

het paspoort de paspoorten

de pijl de pijlen

de rugzak de rugzakken

de vertrekhal de vertrekhallen

het vliegveld de vliegvelden

de zoon de zonen



meervoud

de dochter de dochters

de familie de families

de moeder de moeders

de oom de ooms

de ouder de ouders

de tante de tantes



Dag 2



de moeder en de dochter



de familie (en ouders)



het kleinkind



het stukje



Nederland is een 

stukje van Europa



de vader en de zoon



achter



naast





meervoud

het kleinkind

de neef

de nicht

de zoon



meervoud

het kleinkind de kleinkinderen

de neef de neven

de nicht de nichten

de zoon de zonen



meervoud

de dochter de dochters

de familie de families

de moeder de moeders

de oom de ooms

het stukje de stukjes

de vader de vaders



Dag 3



de brommer



de camping



een dagje uit



de garage – de automonteur



de hijskraan



de kerk



de kerktoren



een stukje



afscheid nemen



logeren



uitstappen



zwaaien



onderweg



sip



opeens



telkens



toen



gebeuren



Om informatie vragen

wie gaan er allemaal mee?



hoe laat zijn we in …..



wanneer vertrekken we dan?



meervoud

de hijskraan

de kerk



meervoud

de hijskraan de hijskranen

de kerk de kerken



meervoud

de brommer

de camping

de garage



meervoud

de brommer de brommers

de camping de campings

de garage de garages



Dag 4



de auto



de camping



een dagje uit



het hotel



de hut



de hijskraan



de kerk



de kerktoren



onderweg (met de trein)



de zee – de oceaan



bouwen



logeren



Je voorkeur uitspreken

ik wil graag ……



meervoud

de fiets

de hut

de hijskraan

de trein

de zee



meervoud

de fiets de fietsen

de hut de hutten

de hijskraan de hijskranen

de trein de treinen

de zee de zeeën



Dag 5



de koekjes



de portie (een stukje)



de rommel



de stapel



de vlek – de inkt



de vlekken



bakken



niks



knap gedaan



kneden



plat



één half

=

anderhalf

anderhalf



anderhalf



meer
minder

meestminst

? ?



Informatie vragen

hoe lang moet het in de magnetron (oven)?



Hulp aanbieden

zal ik je helpen?



Hulp accepteren

ja, dat is goed.



meervoud

de vlek

de neef

de nicht



meervoud

de vlek de vlekken

de neef de neven

de nicht de nichten



meervoud

het koekje

de oom

de oma

de opa

de portie

de stapel

het stukje

de tante



meervoud

het koekje de koekjes

de oom de ooms

de oma de oma’s

de opa de opa’s

de portie de porties

de stapel de stapels

het stukje de stukjes

de tante de tantes


