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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 11 - In de winkel
1 Lees de woorden hardop.

de appel de drop de paprika de schotel
de banaan de kassa het plakje kaas het snoep
het blikje het nummer de portemonnee de soep
de boodschappen het pak koekjes de reep chocola de tomaat
de chocola de pan de rol drop de worst

2 Wat hoort bij elkaar? Gebruik de woorden van oefening 1.

 1 De emmer water . 6 De  soep.

 2 Het karretje met . 7 Het plakje .

 3 De rol . 8 Het  cola.

 4 De reep . 9 Het kopje en de .

 5 Het pak . 10 De  met geld.
 

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

 1 bekijkt/bekijken Kees  de paprika. 

 2 snijdt/snijden Kees  de worst met een mes.

 3 betaalt/betalen Kees en Sanne  de boodschappen bij de kassa.  

 4 prikt/prikken Kees en Tim  met een vork in de worst.

 5 doet/doen Sanne  de boodschappen in de tas. 

 6 sjouwt/sjouwen Kees  de boodschappentas naar de auto.

 7 blaast/blazen De conducteur  op de fluit. 

 8 roert/roeren  Joris  met een lepel in de soep. 

 9 weegt/wegen Tien uien  een pond, maar één ui  50 gram.  

 10 verkoopt/verkopen Betsie werkt in de supermarkt en zij  het brood.

 11 draagt/dragen Sanne gaat ramen lappen. Zij  een emmer water.  

4 Maak de zinnen af. Zie voorbeeld bij zin 1.

 1 Ik weeg de tomaten.   6 Ik prik in 

 2 Ik betaal  7 Ik roer in 

 3 Ik blaas op  8 Ik doe 

 4 Ik koop  9 Ik pak 

 5 Ik bekijk  10 Ik snijd 

5 Spreek de getallen uit. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
11 22 33 44 55 66 77 88 99
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6 Wat weegt iets?

100 gram = 1 ons = 0,1 kilo(kg) 500 gram = 5 ons = 1 pond = 0,5 kg  1000 gram = 10 ons = 2 pond = 1 kg

7 Maak een boodschappenbriefje voor de groentewinkel. Kijk naar het voorbeeld.

8 Geef antwoord op de groenteman. Lees eerst het voorbeeld

De groenteman De klant
Goedemorgen! Goedemorgen!
Wat kan ik voor u doen? Ik wil graag goede aardappelen.
Die daar zijn erg goed. Hoeveel wilt u? 2 kilo graag.
2 kilo aardappelen. Anders nog iets? Ja, heeft u ook rijpe bananen?
Ja zeker, hoeveel wilt u hebben? Geef maar een tros van vier bananen.
Alstublieft, een trosje rijpe bananen. Dat was het? Nee, ik heb ook uien nodig.
Dat kan. Hoeveel wilt u hebben? Doe maar een pond alstublieft.
Een pond uien. Anders nog iets? Nee, dat was het.
Dat is dan €3,95. Kan ik even pinnen?
Ja zeker, gaat u gang. Wilt u het bonnetje? Ja, dat is goed.
Alstublieft en tot ziens! Dank u wel! Tot ziens!

9 Waar of niet waar? Lees de tekst. Zet een vinkje (√) bij het goede antwoord.

De meeste boodschappen koop ik in de supermarkt.
Daar haal ik met de auto eenmaal per week bijna alle boodschappen.
In de supermarkt koop ik brood, kaas, vlees, koffie, koek, melk, bier en cola.
Maar groente en fruit koop ik bij de groentewinkel om de hoek.
Ik koop daar wel driemaal per week groente, fruit of aardappelen.
Ze hebben daar altijd verse en goede producten.
En… ook belangrijk, onze groenteman is héél aardig. 
Hij vraagt altijd: Ank, hoe gaat het met je vandaag?

   Waar Niet waar
 1  Ank gaat met de auto naar de supermarkt.  
 2 Ank koopt veel boodschappen in de supermarkt.   
 3  Ank gaat eenmaal per week naar de groentewinkel.  
 4 Er is geen groentewinkel bij Ank in de buurt.  
 5 In de groentewinkel zijn de producten goed en vers.  
 6 De groenteman en Ank maken vaak ruzie.  

2 kilo aardappelen2 paprika’s 1 pond prei5 tomaten1 kilo appels2 ons uien1 tros bananen
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