
Mondeling  Nederlands

Cursus 4  – Module 4

Dag 1



de bladeren



de boerin



de boerderij





de egel



het geluid



de hark



het hooi



het kalf



de kikker



de koe



het paard 





de raaf



de reis



het spook



de stal



de vos



het stro



de vlinder



de wei



de zaklamp



aankijken



het paard spitst zijn oren



een hekel hebben aan …



loeien – het hert – het gewei



sjokken



wegsturen



de hond



de klederdracht



het hooi



de koe – boeoe!





verdwaald



meervoud

het blad

de boer

de boerin

de boerderij

de hark

het kalfje

de koe

het paard

de raaf

de reis

het spook

de stal

de vos

de zaklamp



meervoud

het blad de bladeren

de boer de boeren

de boerin de boerinnen

de boerderij de boerderijen

de hark de harken

de koe de koeien

het paard de paarden

de raaf de raven

de reis de reizen

het spook de spoken

de stal de stallen

de vos de vossen

de zaklamp de zaklampen



meervoud

de egel

de foto

de kikker

de vlinder

het kalfje



meervoud

de egel de egels

de foto de foto’s

de kikker de kikkers

de vlinder de vlinders

het kalfje de kalfjes



Dag 2



de bewolking



de bui



de bui



de oorwarmers



de opklaring



de paraplu



het seizoen



het weer



het weer



bevriezen



bevriezen



de hagel



hagelen



sneeuwen



miezeren



nat



droog



droog



koud



warm



meervoud

de oorwarmer

de paraplu



meervoud

de oorwarmer de oorwarmers

de paraplu de paraplu’s



Dag 3



de bui



de dierentuin



de flamingo



het fototoestel





de giraf



de kant (op de kant zitten)



de mus



de oppasser



de pauw



de pinguïn



de postbode



de schildpad



de zebra





de zeeleeuw



saai



voeren







meervoud

de dierentuin

het fototoestel

de giraf

de kant

de mus

de pauw

de schildpad

de zeeleeuw



meervoud

de dierentuin de dierentuinen

het fototoestel de fototoestellen

de giraf de giraffen

de kant de kanten

de mus de mussen

de pauw de pauwen

de schildpad de schildpadden

de zeeleeuw de zeeleeuwen



meervoud

de flamingo

de oppasser

de pinguïn

de postbode

de zebra



meervoud

de flamingo de flamingo’s

de oppasser de oppassers

de pinguïn de pinguïns

de postbode de postbodes

de zebra de zebra’s



Dag 4



de bek



het geluid



kraaien – de haan kraait



de hond



kwaken



de kip – de kippen



de koe



het paard



de poes



de poot



de raaf /  kraaien



de staart



de vleugel



de vlinder



de vos



blaffen



hinniken



kakelen – de kip kakelt



de haan



de kikker



loeien



miauwen



boe





dierengeluiden



de eend

• praat: kwaakt

• geluid: kwak



het paard

• praat: hinnikt

• geluid: hi hi



de haan

• praat: kraait

• geluid: kukeleku



de koe

• praat: loeit

• geluid: boe



de muis

• praat: piept

• geluid: piep 



de kip

• praat: kakelt

• geluid: tok tok



het schaap

• praat: blaat

• geluid: beh



de leeuw

• praat: brult

• geluid



de hond

• praat: blaft

• geluid: woef, waf



de poes

de kat

• praat: miauwt

• geluid: miauw



de bij

• praat: zoemt

• geluid: zoem zoem



de ezel

• praat: balkt

• geluid: ia ia  /ie-ja/



de olifant

• praat: trompettert

• geluid



de uil

• praat: krast

• geluid: oehoe



de kikker

• praat: kwaakt

• geluid: kwaak



de geit

• praat: mekkert

• geluid: meh



meervoud

de bek

de haan

de hond

de kip

de koe

het paard

de poes

de poot

de raaf

de staart

de vos



meervoud

de bek de bekken

de haan de hanen

de hond de honden

de kip de kippen

de koe de koeien

het paard de paarden

de poes de poezen

de poot de poten

de raaf de raven

de staart de staarten

de vos de vossen



meervoud

de kikker

de vleugel

de vlinder



meervoud

de kikker de kikkers

de vleugel de vleugels

de vlinder de vlinders



Dag 5





de badmuts



de bangerik



de bikini



de bibs



de camping



de camping



de caravan



het diepe



het diploma



het diploma



de duikplank



de kant



het plankje



de traan



het zwembad



de zwemles



de zwemvliezen



barbecueën



bibberen



duiken



op de rug zwemmen



kopje onder



kopje onder



duiken



duiken



zwemmen



het zwembad



meervoud

de badmuts

de bangerik

de bips

de duikplank

de kant

de traan

het zwembad

de zwemles

de zwemvlies



meervoud

de badmuts de badmutsen

de bangerik de bangerikken

de bips de bipsen

de duikplank de duikplanken

de kant de kanten

de traan de tranen

het zwembad de zwembaden

de zwemles de zwemlessen

de zwemvlies de zwemvliezen



meervoud

de bikini

de camping

de caravan

het diploma

het plankje



meervoud

de bikini de bikini’s

de camping de campings

de caravan de caravans

het diploma de diploma’s

het plankje de plankjes


