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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 10 - Vrienden
1 Lees de woorden hardop.

het/de aanrecht de koffer het strand het vuurtje
de bloem(en) de sigaret de telefoon het wiel/de wielen
de brief het sjekkie de verjaardag de zee
het geld het station de vriend(in) het zonnetje

2 Schrijf de woorden van oefening 1 zonder lidwoord in de zin. 

 1 Ik heet Ank en mijn vriendin heet Jet. Jet stuurt een brief  naar mij.

 2 In de brief staat: Kom je zaterdag op mijn  ?

 3 Mijn vriendin is jarig en ik blijf slapen, dus ik ga mijn  pakken. 

 4 Voor ik vertrek, doe ik de afwas en ik zet de schone spullen op het . 

 5 Mijn  woont in Zandvoort aan Zee dichtbij het strand en de zee.

 6 Op het  koop ik bij de automaat een kaartje naar Zandvoort aan Zee.

 7 Maar eerst koop ik een bos bloemen en ik geef het  aan de verkoopster.  

	 8	 In	de	trein	gaat	een	man	tegenover	me	zitten	met	een	  in zijn hand.

	 9	 Hij	vraagt:	Heeft	u	misschien	een	  voor mij?

 10 Ik zeg: Nee, want ik rook geen shag of  en je mag niet roken in de trein!

 11  Daar gaat mijn : Ja, met Ank! Hé Jet! Ik zit in de trein en kom eraan!

 12 Ik stap uit de trein en de trein vertrekt. O jee! Ik ben de  vergeten! 

 13 Het kindje van Jet zit in de kinderwagen. De  van de kinderwagen zijn klein.

 14 Wat is het vandaag heerlijk weer! Wat een lekker ! 

 15 Daarom lopen we gelijk naar het  en de zee. 

 16 Jet kijkt naar het water en zegt: Ik kan uren naar de  kijken. En jij?

3 Vul het enkelvoud of het meervoud van het woord in.

 1 één 	 -	twee	brieven	 6	 één	station	 -	twee	  

	 2	 één	koffer	 -	twee	  7 één  - twee zeeën 

 3 één 	 -	twee	sigaretten	 8	 één	strand	 -	twee	

 4 één bloem - twee  9 één telefoon - twee 

 5 één  - twee vriendinnen 10 één  - twee verjaardagen

4 Dictee

 1 de zee 3 de trein 5 het wiel 7 de brief 9 de vriendin
 2 de koffer 4 het geld 6 de bloem 8 de zon 10 het strand
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5 Maak van de woorden (zinsdelen) een goede zin. Zie voorbeeld bij zin 1.

een sjekkie in zijn hand op	zijn	fluit elkaar een zoen
geven haar vriendin een brief Jet
ik heeft blaast
hun haring met uitjes Jet en Ank veel Nederlanders
de conducteur mijn bloemen in de trein vergeet
schrijft eten de man

 1 De man heeft een sjekkie in zijn hand.

 2 .

 3 .

 4 .

 5 .

 6 .

6 Wat doe jij? Lees de zinnen en zet de nummers in het juiste vakje. 

Op je verjaardag In	je	vakantie Met je vrienden

	 1	 Ik	ga	gezellig	winkelen.	 8	 Ik	maak	veel	foto’s	in	mijn	vakantie.

 2 Ik ga naar het café. 9 Ik ga naar het strand en de zee.

 3 Ik eet een stuk verjaardagstaart. 10 Ik dans en luister naar muziek.

 4 Ik pak de cadeautjes uit.  11 Ik maak soms ruzie.

 5 Ik stuur foto’s naar mijn vrienden. 12 Ik ontvang veel visite.

 6 Ik ga naar de bioscoop. 13 Ik geef veel geld uit.

 7 Ik koop souvenirs. 14 Ik slaap in een hotel.

7 Waar of niet waar? Zet een vinkje achter het goede antwoord.

Lieve Ank,
Kom je zaterdag op mijn verjaardag?
En ik wil zondag met jou naar het strand.
Kom je? Je kunt blijven slapen.
Tot zaterdag!
Liefs van je vriendin Jet

   Waar Niet waar

 1 Ank is de zus van Jet.  

 2 Jet is bijna jarig.  

 3 Jet gaat een dagje naar haar vriendin.  

 4 Ank kan bij Jet blijven slapen.  

 5 Jet wil zondag met Ank naar het strand.  

 6 Ank en Jet hebben ruzie.  


