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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 8 - Openbaar Vervoer
1 Lees de woorden hardop.

de agent de fiets de rails de tram het zebrapad
de auto het hek de stad de tramhalte de zomer
de bestuurder de herfst de step de trein linksaf/rechtsaf
de bus de lente het stoplicht de winter rechtdoor 

links linksaf rechtdoor rechts rechtsaf

2 Schrijf de woorden met het lidwoord van oefening 1 in de zin. 

 1 De bestuurder stopt de tram bij .

 2 Het stoplicht is rood, dus Tim wacht bij .

 3 Draag jij een wollen muts in de winter of in ?

 4 In het dorp rijdt geen tram; die rijdt alleen in .

 5 De bus rijdt op de weg en de tram rijdt op .

	 6	 Met	de	auto	in	de	file	staan	is	niet	leuk.	Daarom	ga	ik	met	  naar het werk.

	 7	 Tim	zet	de	fiets	tegen	de	muur	en	Joris	zet	de	step	tegen	 .

 8 Draag jij een wollen trui in  of in de zomer?

	 9	 De	buschauffeur	rijdt	in	de	bus	en	 	rijdt	in	de	politieauto.

 10 De bestuurder stopt  bij de tramhalte.

	11	 Tim	zet	de	fiets	tegen	de	muur	en	Joris	zet	  tegen het hek.

	12	 De	buschauffeur	stopt	  bij de bushalte. 

 13 Kees gaat niet  (Ë), of  (Ì), maar rechtdoor.

 14 In de lente ga ik op  naar het werk. Dat is gezond!

 15  is groen, dus Tim steekt over bij het zebrapad.

 16  stopt de tram  bij de tramhalte.

 17 Kees gaat niet linksaf, of rechtsaf, maar .

 18 Met 	in	de	file	staan	is	niet	leuk.	Daarom	ga	ik	met	de	trein	naar	het	werk.

 19 In 	ga	ik	op	de	fiets	naar	het	werk.	Dat	is	gezond!

 20 In  krijgen de bomen gele, rode en bruine bladeren.

3 Vul het enkelvoud of het meervoud van het woord in. Let op het lidwoord. 

 1 de tafel -  6 	 -	 de	fietsen	

 2  - de auto’s 7 de vinger - 

 3  - de bussen 8  - de steden

 4 het meisje -  9 de tram -  

 5 de emmer -  10  - de hekken
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4 Schrijf de goede vorm van het werkwoord in de zin. Gebruik elk werkwoord 2 keer. Zie voorbeeld.

fietsen  Tim fietst naar school. (enkelvoud)

 Tim en Joris fietsen naar huis. (meervoud)

 
voetballen schoppen rijden zetten stoppen

 1 De bestuurder  de tram bij de halte.

 2 In het dorp  geen tram. 

 3 Tim, Roos en Kees  op het veld.

 4 Kees en Sanne 	de	fiets	tegen	het	hek.

 5 Tim  tegen de bal.

 6 De agenten 	in	de	politieauto.

 7 Tim 	met	Joris	op	het	schoolplein.

 8  De bussen 	bij	het	busstation.

 9  Linda 	de	fiets	tegen	het	hek.

	10	 Tim	en	Joris	  de bal in het doel.

5 5 Kijk naar het voorbeeld en maak de zinnen op dezelfde manier af. Let op enkelvoud of meervoud!

instappen  Sanne stapt de bus in. (enkelvoud)

  Sanne en Kees stappen de tram in. (meervoud) 

 1 oversteken Kees  de straat . 

 2 vasthouden Tim  de bal .

 3 uitstappen Sanne  de tram .

 4 weggooien Tim  de bal .

 5 instappen Linda  de bus .

 6 oversteken Sanne en Kees  de straat .

 7 vasthouden Tim en Roos  de bal .

 8 uitstappen Sanne en Linda  de tram .

 9 weggooien Tim en Roos  de bal .

 10 instappen Sanne en Linda  de bus .

6 Lees de zinnen en zet het nummer van de zin bij het juiste seizoen.

de winter: de lente: de zomer: de herfst: 

 1 De dagen duren kort en de nachten duren lang. 5 Het vriest! Ik trek een trui aan en doe een muts op.

 2 De zon is heet en de mensen zwemmen in de zee. 6 De dagen duren lang en de nachten duren kort.

 3 In het park bloeien de krokussen en de narcissen. 7 De bomen krijgen nieuwe bladeren.

 4 De bomen krijgen gele, rode en bruine bladeren. 8 Het stormt! De bladeren waaien van de bomen.
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