
Mondeling  Nederlands

Cursus 3 – Module 7

Dag 1



de chocolademelk



het feest



de indiaan



de kaarsjes



het kinderfeest



de koektrommel



het pakje – de pakjes



de schaal



de verjaardag



knoeien



pas op (oppassen)



optillen



trakteren



uitdelen



vieren



zich verkleden



van harte gefeliciteerd



jarig



natuurlijk



recht- schuin



smakelijk



spannend



feliciteren

van harte gefeliciteerd / gefeliciteerd



waarschuwen

pas op, je knoeit



meervoud

het feest

de indiaan

de schaal

de verjaardag



meervoud

het feest de feesten

de indiaan de indianen

de schaal de schalen

de verjaardag de verjaardagen



meervoud

het kaarsje

de koektrommel

het pakje



meervoud

het kaarsje de kaarsjes

de koektrommel de koektrommels

het pakje de pakjes



Dag 2



de ballon – de ballonnen



het feest



de feestkleding



het fluitje



de indiaan



de lampion



de slingers



de trommel



de uitnodiging



de versiering



versieren



zich verkleden



uitnodigen



meervoud

de ballon

het feest

de indiaan

de uitnodiging

de versiering

de lampion



meervoud

de ballon de ballonnen

het feest de feesten

de indiaan de indianen

de uitnodiging de uitnodigingen

de versiering de versieringen

de lampion de lampionnen



meervoud

het fluitje de fluitjes

de slinger de slingers

de trommel de trommels



Dag 3



de aula



de ballon- de ballonnen



het cadeau



de clown



de haarspeldjes



de klederdracht



het optreden



het podium



de slinger – de slingers



de stof



de vlag



de voorstelling



feliciteren /  meebrengen



naast elkaar



sip



plezier hebben



stuk



vieren



naast elkaar







eergisteren



natuurlijk



overmorgen



MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG



net doen alsof



Verrassing uiten

hé, wat is dat nou?



Om uitleg vragen

wat is er aan de hand?



Bedanken

dank je wel.



´t is feest tralala

´t is feest tralala

Wij zijn vandaag zo blij, ja ja

´t is feest tralala

´t is feest tralala

Hieper de pieper de piep, hoera



meervoud

de klederdracht

de stof

de vlag

de voorstelling



meervoud

de klederdracht de klederdrachten

de stof de stoffen

de vlag de vlaggen

de voorstelling de voorstellingen



meervoud

de aula

het cadeau

de clown

het haarspeldje

het optreden

de slinger

het podium



meervoud

de aula de aula’s

het cadeau de cadeau’s

de clown de clowns

het haarspeldje de haarspeldjes

het optreden de optredens

de slinger de slingers

het podium de podia – de podiums



Dag 4



het glas ( het drinkglas)



de kaas



het spelletje



de stapel- stapelen



proeven



raden (hoeveel)



de smaak - smaken 



stapelen



bol



recht en krom



naast elkaar



er op (op elkaar)



plat



slim



zout



zoet



spannend



naar achteren



meervoud

het glas

de kaas



meervoud

het glas de glazen

de kaas de kazen



meervoud

het spelletje

de stapel



meervoud

het spelletje de spelletjes

de stapel de stapels



Dag 5

Zie dag 1 – 4


