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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 1 - Het huis
1 Lees de woorden.

 de badkamer de douche de muis de tafel
 het bed de huiskamer in de doos de trap 
 de deur het huis de muur het water
 de doek de kapstok de slaapkamer de wc
 de doos de keuken de stoel de zeep

2 Schrijf de woorden van oefening 1 in de zin. Schrijf ook het lidwoord op. Zie voorbeeld bij zin 1.

 1 In de slaapkamer staat  het bed .

 2 Ik doe  open.

 3 De muis is .

 4 Ik zit in de huiskamer op .

 5 De stoel staat bij .

 6 De kapstok hangt aan .

 7 Op de tafel staat .

 8 De douche is in .

 9 In de badkamer zijn de douche en .

 10 Ik was mijn handen met het water en .

 11 Ik droog mijn handen met .

 12 De slaapkamer, huiskamer, badkamer en keuken zijn in .

 13 Aan de muur hangt .

 14 In de badkamer zijn de wc en .

 15 De stoel en de tafel zijn in .

 16 Ik kook het water voor de thee in .

 17 In de doos op de tafel zit .

 18 Ik loop  op naar de slaapkamer en de badkamer.

 19 Het bed is niet in de badkamer, maar in .

 20 In de keuken kook ik  voor de thee.
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3 Tegenstellingen (): schrijf het goede woord in de zin. 

boven  beneden makkelijk  moeilijk niet  wel licht  donker onder  op

 1 De slaapkamer is niet beneden, maar .

 2 Water koken is niet moeilijk, maar .

 3 Ik doe de lamp aan. Het is niet donker, maar .

 4 De muis zit niet op de doos, maar  de doos.

 5 De douche is niet in de huiskamer, maar  in de badkamer.

 6 De huiskamer is niet boven, maar .

 7 Eten koken is niet makkelijk, maar .

 8 De douche is  in de huiskamer, maar wel in de badkamer.

 9 Ik doe de lamp uit. Het is niet licht maar .

 10 De muis zit niet onder de doos, maar  de doos.

4 Schrijf het goede werkwoord in de zin. 

 valt is woont geeft pakt wast helpt kookt

 1 Kees  de doek aan Linda.

 2 Tim  Linda in de keuken.

 3 Sanne  het water voor de thee.

 4 Kees  de zeep en wast zijn handen.

 5 Tim  met Linda en Kees in een huis.

 6 Linda  van de trap!

 7 Sanne  in de keuken en kookt het water.

 8 Kees  zijn handen met water en zeep.

5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: schrijf het goede cijfer voor het woord.

 1  vijf 3  twee 5  een 7  tien 9  zeven

 2  drie 4  acht 6  negen 8  zes 10  vier
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