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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 12 - Op straat
1 Lees de woorden hardop.

de achterkant de kraam/kramen het ongeluk het restaurant
de bioscoop de lantaarnpaal de overkant de voorkant
de brug de markt de parkeergarage het (voor)wiel
de bovenkant de motor het plein de ziekenwagen
de fietser de onderkant de reclame de zijkant

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

1 de 2 de 3 de 4 de 5 de 

 6 De  kijkt op zijn telefoon en let niet op de weg.

	 7	 De	fietser	botst	tegen	een	auto	en	het	 	van	zijn	fiets	is	helemaal	krom.

	 8		 De	fietser	zet	zijn	kapotte	fiets	tegen	de	  en loopt weg.

	 9	 De	auto	remt	hard!	De	 	botst	tegen	de	auto.

	10	 Sanne	schrikt	en	belt	112.	Ze	zegt:	Kom	snel,	er	is	een	 !		

 11 De 	komt	en	het	ambulancepersoneel	helpt	de	motorrijder.

	12	 Er	is	elke	donderdag		een	grote	markt	op	het	 .

 13 Op de 	staan	veel	kramen	met	groente,	fruit	en	vis.

 14 Bij de 	met	fruit	koop	ik	elke	week	een	kilo	appels.

	15	 Mag	ik	iets	vragen:	Ik	wil	mijn	auto	parkeren,	weet	u	waar	een	 	is?	

	16	 Ja	zeker,	aan	de	 	van	de	brug	is	een	grote	parkeergarage.

	17	 Dus	u	gaat	eerst	de	 	over	en	dan	rechtsaf.	Daar	is	de	parkeergarage.	

	13	 In	een	bioscoop	kijk	je	naar	een	film	en	in	een	 	ga	je	uiteten.

	14	 Op	het	plein	voor	de	bioscoop	staat	een	 bord	met	de	nieuwe	films.

	20	 Zaterdag	gaan	we	eerst	uiteten	en	dan	gaan	we	naar	de	film	in	de	 .

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

 1 botst/botsen	 De	auto’s	 	tegen	elkaar.

 2 schrikt/schrikken	 Sanne	 	van	het	ongeluk	en	belt	112.

 3 parkeert/parkeren	 Kees	en	Sanne	 	de	auto	in	de	parkeergarage.

 4 eet/eten Wij 	in	de	vakantie	vaak	in	een	restaurant.

 5 schreeuwt/schreeuwen	 De	automobilist	 :	Waarom	kijk	je	niet	uit!

 6 verveelt/ vervelen	 Kees	 	zich,	want	er	is	niets	op	de	televisie.

 7 remt/remmen	 De	auto	 	hard	en	de	motor	botst	tegen	de	auto.

 8 wordt/worden	 Tim	en	Roos	 	’s	morgens	altijd	vroeg	wakker.

 9 loopt/lopen	 Kees	zet	zijn	fiets	tegen	de	lantaarnpaal	en weg.

 10 koopt/kopen	 Veel	mensen	 	hun	groente	en	fruit	op	de	markt.		
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4 Maak de zinnen zelf af. Zie voorbeeld bij zin 1.

	 1	 De	fietser	kijkt	op zijn _____telefoon_____.	 6	 Veel	mensen	kopen	groente	bij	 .

	 2	 De	auto’s	botsen	tegen	 .	 7	 De	auto	remt	voor	 .

	 3	 De	motorrijder	ligt	onder	 .	 8	 Het	ambulancepersoneel	stapt	uit	 .

	 4	 Sanne	schrikt	van	 .	 9	 Kees	loopt	naar	 .

	 5	 Ik	parkeer	de	auto	in	 .	 10	 Tim	en	Joris	worden	springen	over	 .

5 Vul het juiste telwoord in.
vijf • twaalf • zeven • zestig • tien • vijftien • twee • vierentwintig • drie • honderd • een • vier

Een	hand	heeft	 	vingers.	 Een	jaar	heeft	 	maanden.	 Een	kwartier	heeft	 	minuten.
Een	kilo	is	 	ons.	 Vier	kwartier	is	samen	 	uur.	 Een	uur	heeft	 	minuten.
Een	week	heeft	 	dagen.	 Een	ons	is	 	gram.	 Een	dag	duurt	 	uur.
Een	maand	heeft	 	weken.	 Een	kwartaal	heeft	 	maanden.	 Een	kilo	is	  pond. 

6 De weg wijzen vanaf het station
Iemand vraagt: Kunt u mij de weg wijzen naar een geldautomaat?
Kijk op de kaart en geef antwoord. Lees eerst het voorbeeld.

Ja	hoor,	die	is	niet	zo	ver.	 Links	ziet	u	na	enige	tijd	een	fotozaak.
Voor	het	station	steekt	u	over.	 Dan	loopt	u	verder	rechtdoor.
Dan	loopt	u	de	Stationsstraat	uit.		 Aan	de	overkant	van	de	weg	ziet	u	een	zonnestudio.
Bij	de	stoplichten	gaat	u	linksaf.	 Na	enkele	minuten	bent	u	bij	de	geldautomaat.

 

   
7 Wat doe jij: A ’s morgens, B ’s middags, C ’s avonds, D ‘s nachts?
Zet de juiste letter van het dagdeel voor de zin.

 1 	eet	ik	een	ontbijt.		 6	 	doe	ik	boodschappen.	 11	 	kijk	ik	televisie.

 2 	word	ik	wakker.	 7	 	ga	ik	naar	het	café.	 12	 	eet	ik	warm.

 3 	drink	ik	koffie.	 8	 	maak	ik	mijn	huiswerk.	 13	 	ben	ik	aan	het	werk.

 4 	lig	ik	in	bed.	 9	 	rijd	ik	naar	het	werk.	 14	 	maak	ik	het	huis	schoon.

 5 	heb	ik	visite.	 10	 	ga	ik	naar	school.	 15	 	ga	ik	sporten.


