
Mondeling  Nederlands

Cursus 4  – Module 7

Dag 1



het bezoek



carnaval



de feestmuts



het idee



het kerstfeest



het kinderfeest



Koningsdag



moederdag



vaderdag



het Sinterklaasfeest



het suikerfeest



valentijnsdag



feest vieren



de verjaardag



dansen



ze

Ra,ra wie is/zijn ze?

Hij is jarig op Koningsdag.

Ze hebben pas een baby gekregen?

Ze gaan straks rekenen.

Ze is een vriendin van Nina.

Ze is de juf van de kinderen uit alle 

verhalen.



meervoud

het bezoek

de feestmuts

het idee

het kinderfeest

de verjaardag



meervoud

het bezoek de bezoeken

de feestmuts de feestmutsen

het idee de ideeën

het kinderfeest de kinderfeesten

de verjaardag de verjaardagen



Dag 2



het applaus



het bezoek



de bruid



de bruidegom



het bruidspaar



trouwen



de bruiloft



versieren



de feestzaal



het lint – de linten 



de motorkap



de ober



het pak



het portier



het restaurant



de sluier



de stropdas



feliciteren



versieren



wapperen



meervoud

de bruid

de bruidegom

het bruidspaar

de bruiloft

de feestzaal

de lint

de motorkap

het pak

de portieren

het restaurant

de stropdas



meervoud

de bruid de bruiden

het bruidspaar de bruidsparen

de bruiloft de bruiloften

de feestzaal de feestzalen

de lint de linten

de motorkap de motorkappen

het pak de pakken

het portier de portieren

het restaurant de restaurant

de stropdas de stopdassen



meervoud

de bruidegom

de ober

de sluier



meervoud

de bruidegom de bruidegoms

de ober de obers

de sluier de sluiers



Dag 3



de blinddoek



Blindemannetje spelen - SchoolTV Beeldbank

blindemannetje

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071129_blindemannetje01


de (hand)doek



de eetstokjes



een plak



het schilderij



de verjaardag 

(het verjaardagsfeest)



aanbellen



branden



ronddraaien



scheuren



meervoud

de blinddoek

de doek

de plak

de verjaardag

het verjaardagsfeest



meervoud

de blinddoek de blinddoeken

de doek de doeken

de plak de plakken

de verjaardag de verjaardagen

het verjaardagsfeest de verjaardagsfeesten



meervoud

het blindemannetje

het eetstokje

het schilderijtje



meervoud

het blindemannetje  de blindemannetjes

het eetstokje de eetstokjes

het schilderijtje de schilderijtjes



Dag 4



het applaus



dansen



de drummer



de feestmuts



de hoofddoek





de microfoon



het optreden



het publiek



het toneel



de versiering



de voorstelling



de zangeres



de zanger



buigen



zingen



smullen



smikkelen en smullen



zenuwachtig



meervoud

de dans

de feestmuts

de hoofddoek

de indiaan

de microfoon

de persoon

de versiering

de voorstelling

de zangeres



meervoud

de dans de dansen

de feestmuts de feestmutsen

de hoofddoek de hoofddoeken

de indiaan de indianen

de persoon de personen

de versiering de versieringen

de voorstelling de voorstellingen

de zangeres de zangeressen



meervoud

de drummer

de microfoon

de zanger



meervoud

de drummer de drummers

de microfoon de microfoons

de zanger de zangers



Dag 5



het applaus



de diploma- uitreiking



de versiering



de champagne



de toespraak



het diploma



meervoud

de toespraak

de versiering



meervoud

de toespraak de toespraken

de versiering de versieringen



meervoud

het diploma



meervoud

het diploma de diploma’s


