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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 4 - De familie
1 Lees de woorden.

de baby de fles de melk de opa

de broer de luier de moeder de vader

de familie leeg/vol de oma de zus

2 Welke woorden van oefening 1 horen bij ....

 1 Baby’s:  

 2 Mannen:  

 3 Vrouwen:  

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

 1 De baby is 6 maanden en drinkt de melk uit de fles.

 2 De opa is 65 jaar en  is 60 jaar.

 3 De vader is 35 jaar en  is 30 jaar.

 4 De baby drinkt de melk uit .

 5 Tim is 6 jaar en Roos 4 jaar. Tim is  van Roos.

 6 Tim is de broer van Roos en Roos is  van Tim.

 7 De moeder is 30 jaar en  is 35 jaar.

 8  drinkt de melk uit de fles.

 9 De oma is 60 jaar en  is 65 jaar.

 10 De melk is in de fles, dus de fles is .

 11 De baby plast en poept in .

 12 De vader, moeder, kinderen, opa en oma zijn samen .

 13 De melk is uit de fles, dus de fles is .

4 Schrijf het juiste woord in de zin. Gebruik alle woorden één keer.

onder op in uit over(2x) achter  tussen  voor (2x)

 1 De melk is  de fles.

 2 Tim zit  de stoel.

 3 11.45 uur is hetzelfde als kwart  twaalf.

 4 De mond zit niet boven de neus, maar  de neus.

 5 De chauffeur zit niet   in, maar voorin de bus.  

 6 De muis springt  de doos.

 7 De neus zit  de ogen en de mond.

 8 De baby drinkt de melk  de fles.

 9 12.15 uur is hetzelfde als kwart  twaalf.

 10 Elf uur komt na tien uur, maar  twaalf uur.
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5 Tegenstellingen (): schrijf het goede woord in de zin. 

vol  leeg blij  verdrietig binnen  buiten warm  koud

 1 De baby lacht, dus de baby is niet verdrietig, maar .

 2 Het regent niet binnen, maar .

 3 Het is 30 graden, dus het is niet koud, maar .

 4 De huiskamer is niet buiten, maar .

 5 De baby huilt, dus de baby is niet blij, maar .

 6 De melk is in de fles, dus de fles is niet leeg, maar .

 7 Het sneeuwt, dus het is niet warm, maar .

 8 De melk is uit de fles. De fles is niet vol, maar .

6 Schrijf het goede werkwoord in de zin.

springt groeit luistert ruikt huilt lacht zit drinkt roept vindt

 1 Tim  de baby lief.

 2 Sanne  aan de bloem.

 3 De baby  dus de baby is blij.

 4 De muis  over de doos.

 5 De baby  de melk.

 6 De baby is 70 cm. De baby .

 7 Sanne  naar de radio.

 8 De muis  tussen de dozen.

 9 De baby  dus de baby is verdrietig.

 10 Kees  Tim.

7 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40: schrijf het goede cijfer voor het woord.

1  vijfendertig 4  achtendertig 7  zevenendertig 10  veertig

2  eenendertig 5  drieëndertig 8  negenendertig

3  zesendertig 6  tweeëndertig 9  vierendertig

 
8 Familie en leeftijd. Zie ook oefening 3.

de broer de moeder de opa de zus de baby de vader de oma

 1  is 6 maanden. 4  is 30 jaar.  7  is 65 jaar.

 2  is 4 jaar. 5  is 35 jaar.

 3  is 6 jaar  6  is 60 jaar. 

9 Geef antwoord op de vragen.

 1 Wie zijn oud? 3 Wie is klein? 5 Waar is de muis? 7 Waar is de mond?

 2 Wie zijn jong? 4 Wie is groot? 6 Waar is de melk? 8 Waar is Tim? 
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