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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 2 - Het lichaam
1 Lees de woorden.

de arm het gezicht  de kam de nek de tand
het been het haar  de knie de neus de teen
de bil de hand het lichaam het oog de tong
de bril het hoofd de mond het oor de vinger
de buik de huid de nagel de rug de voet

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

 1 Kees zet  de bril  op de neus en leest de krant.

 2 Ik pak  en kam het haar.

 3 De nagel van mijn vinger is lang, maar  van mijn teen is kort.

 4 De vinger zit aan de hand en  zit aan de voet.

 5 Kees zet de bril op  en leest de krant.

 6 Het haar van Kees is donker, maar  van Kees is licht.

 7 De tanden en de tong zijn in .

 8 De dokter zegt: zeg eens aa... en steek  uit.

 9 De teen is aan de voet en  is aan de hand.

 10 De voorkant van het hoofd is .

	11	 Tim	draagt	altijd	een	pet	op	 .

 12 Aan de achterkant van het lichaam zijn de nek, de rug en .

 13 Onderaan het been is .

 14 De hand is aan de arm en de voet is aan .

 15 Aan de voorkant van het been is .

 16 We zien met het oog en we horen met .

 17 Het lichaam van de man is groot, maar  van de baby is klein.

 18 Ik pak de kam en ik kam .

 19 Ik draag mijn rugtas niet op de buik, maar op .

 20 De voet is aan het been en de hand is aan .

 21 We horen met het oor en we zien met .

 22 Aan de achterkant van het lichaam zijn de bil, de rug en .

 23 Aan de arm is  en aan het been is de voet.

 24 De tandarts ziet een gaatje in .

 25 Ik draag mijn rugtas op de rug en niet op .
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3 Tegenstellingen (): schrijf het goede woord in de zin. 

kort  lang open  dicht klein  groot licht  donker onder  boven voor  achter

 1 Het hoofd is niet onderaan, maar  aan het lichaam.

 2 Ik kijk, dus mijn ogen zijn niet dicht, maar .

 3 Ik slaap, dus mijn ogen zijn niet open, maar .

 4 Het lichaam van de baby is niet groot, maar .

 5 Het gezicht is niet achter, maar .

 6 De voet zit niet bovenaan, maar  aan het been.

 7 Het lichaam van de man is niet klein, maar .

 8 De huid van Sanne is niet donker, maar .

 9 Het been van Kees is niet kort, maar .

 10 De rug is niet voor, maar .

 11 Het haar van Kees is niet licht, maar .

 12 Het haar van Sanne is niet lang, maar .

4 Schrijf het goede werkwoord in de zin.

heeft	 kamt	 kijkt	 knipt	 luistert	 praat	 ruikt	 wijst

 1 Linda  haar nagels. 

 2 Sanne  aan de bloem. 

 3 Kees  naar Tim. 

 4 Tim  naar de radio. 

 5 Sanne  naar de televisie.

 6 Kees  een bril.

 7 Linda  het haar.

 8 Tim  met Kees. 

5 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: schrijf het goede cijfer voor het woord.

1  vijftien	 3	  zeventien	 5	  twintig	 7	  elf 9  zestien

2  veertien	 4	  achttien	 6	  negentien	 8	  twaalf 10  dertien
 
6 Schrijf de dagen van de week op.

1  2  3  4 

5  6  7  8 Vandaag is het .
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