
Mondeling  Nederlands

Cursus 4  – Module 6

Dag 1



de fantasie



het harnas



het kasteel



de kroon



de ophaalbrug



de prinses



de ridder



het schild



het spook



de trompet



de verrekijker



de vleermuis



de vijand



een bezoek brengen aan



turen



uitstappen



in de verte





eng - enger



Noem de ….

dagen van de week

overmorgen, gisteren enz.



honderduit



veilig



vol zijn van



meervoud

de fantasie

het harnas

het kasteel

de kroon

de ophaalbrug

de prinses

het schild

het spook

de trompet

de vleermuis

de vijand



meervoud

de fantasie de fantasieën

het harnas de harnassen

het kasteel de kastelen

de kroon de kronen

de ophaalbrug de ophaalbruggen

de prinses de prinsessen

het schild de schilden

het spook de spoken

de trompet de trompetten

de vleermuis de vleermuizen

de vijand de vijanden



meervoud

de ridder

de verrekijker



meervoud

de ridder de ridders

de verrekijker de verrekijkers



Dag 2



de baby



de beschuit



de feestdag



de geboorte



de wieg



wegbrengen



ophalen



zuigen



suffen



wensen



meervoud

de beschuit

de feestdag

de wieg



meervoud

de beschuit de beschuiten

de feestdag de feestdagen

de wieg de wiegen



meervoud

de baby

de geboorte



meervoud

de baby de baby’s

de geboorte de geboortes



Dag 3



de bagage



het grapje



het kasteel



de kroon



de krul

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.planet.nl/~hietb062/abc/krul.gif&imgrefurl=http://home.planet.nl/~hietb062/abc/abc.htm&usg=__OU6u9w9ovKwTu2gpn4xzvq6mteo=&h=297&w=258&sz=4&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=NhpYwwwmnFX_qM:&tbnh=116&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dkrul%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.planet.nl/~hietb062/abc/krul.gif&imgrefurl=http://home.planet.nl/~hietb062/abc/abc.htm&usg=__OU6u9w9ovKwTu2gpn4xzvq6mteo=&h=297&w=258&sz=4&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=NhpYwwwmnFX_qM:&tbnh=116&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dkrul%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26tbs%3Disch:1


het museum



de ridder



het schild



de slaapzak



de toiletspullen



de verrekijker



een bezoek brengen aan







eng - enger



turen



gezellig



laten schrikken



uitzwaaien



toeteren

http://www.fiat500club.nl/leden/leden-highresfoto.asp?foto_id=5076
http://www.fiat500club.nl/leden/leden-highresfoto.asp?foto_id=5076


griezelig (of gezellig)



in de verte



verstoppen



meervoud

het kasteel

de kroon

de krul

het schild

de slaapzak



meervoud

het kasteel de kastelen

de kroon de kronen

de krul de krullen

het schild de schilden

de slaapzak de slaapzakken



meervoud

het grapje

de ridder

de verrekijker



meervoud

het grapje de grapjes

de ridder de ridders

de verrekijker de verrekijkers



Dag 4



de berg



het gat



de hoop



de kuil



de schat



de schop (de schep)



in de verte



graven



iets ergens instoppen



meervoud

de berg

het gat

de hoop

de kuil

de schat

de schop



meervoud

de berg de bergen

het gat de gaten

de hoop de hopen

de kuil de kuilen

de schat de schatten

de schop de schoppen



Dag 5



het bos



de maan

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cms.qlictonline.nl/users/pcbsdefontein_26am/images/1Maan/maan.gif&imgrefurl=http://cms.qlictonline.nl/users/pcbsdefontein_26am/%3Fpid%3D88&usg=__EuG466NGZYeLoCDdAJwdiGAfbdU=&h=300&w=300&sz=52&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=-sDAlJTxem_VyM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmaan%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cms.qlictonline.nl/users/pcbsdefontein_26am/images/1Maan/maan.gif&imgrefurl=http://cms.qlictonline.nl/users/pcbsdefontein_26am/%3Fpid%3D88&usg=__EuG466NGZYeLoCDdAJwdiGAfbdU=&h=300&w=300&sz=52&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=-sDAlJTxem_VyM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmaan%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


de paddenstoel



de ruit



de scheur



de schram

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/jrkveendam/wond.jpg&imgrefurl=http://jrkveendam.webs.com/nieuwsvaneigenbodem.htm&usg=__HXTxz6JScKd3iud_Cj2kTuuxxu0=&h=571&w=840&sz=73&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=8ehneOMN2huuhM:&tbnh=99&tbnw=145&prev=/images%3Fq%3Dwond%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/jrkveendam/wond.jpg&imgrefurl=http://jrkveendam.webs.com/nieuwsvaneigenbodem.htm&usg=__HXTxz6JScKd3iud_Cj2kTuuxxu0=&h=571&w=840&sz=73&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=8ehneOMN2huuhM:&tbnh=99&tbnw=145&prev=/images%3Fq%3Dwond%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26rlz%3D1T4SUNC_nlNL354NL355%26tbs%3Disch:1


de straf



het veld



achterna zitten – wegjagen - wegrennen



eenzaam



gebaren



het kan me niets schelen.

lastig

zielig



angst uiten:

schrikken, huilen, hard wegrennen, huiveren, 
stokstijf stil staan

twijfel uiten:

zal ik … of zal ik ...

verbazing uiten:

hoe kan dat nou?



kom hier - wenken met de hand

pas op - wijsvinger in de lucht en ermee heen en 

weer gaan

ga weg! - met de rug van je hand naar boven een 

wegvegende beweging maken

nee - schudden met je hoofd

ja - knikken met je hoofd



meervoud

het bos

de paddenstoel

de ruit

de scheur

de schram

de straf

het veld



meervoud

het bos de bossen

de paddenstoel de paddenstoelen

de ruit de ruiten

de scheur de scheuren

de schram de schrammen

de straf de straffen

het veld de velden


