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Taalklas.nl 1 - Hoofdstuk 9 - Lekker vrij!
1 Lees de woorden hardop. 

de badjuffrouw de glijbaan de koelkast de televisie
de badmeester de handdoek de mandarijn de week
het badpak het kaartje de pyjama het zwembad
de bibliotheek het kleedhokje de rozijnen de zwemband
de boekenkast de klok de stripboeken de zwembroek

2 Schrijf de woorden van oefening 1 zonder lidwoord in de zin. 

 1 Een week  heeft zeven dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

 2 Op zaterdag ben ik lekker vrij en dan ga ik naar het !

 3 Ik houd niet van zwemmen. Ik kijk liever naar de .

 4  Op zaterdag lig ik liever op de bank in mijn .

 5 Ik loop naar de  en ik pak de melk. 

 6 Ik drink een glas melk en ik eet een bakje .  

 7 Bij de kassa in het zwembad koop ik een  van €3,30.

 8 In mijn tas heb ik mijn badpak en mijn .

 9 Ik heb ook een  mee. Die eet ik op na het zwemmen.

 10 Ik loop naar het  en ik doe de deur van het hokje dicht.

 11 Ik doe mijn kleren in de tas en ik trek het  aan. 

 12 In het zwembad glij ik van de  in het water! Dat is echt vet!

 13 Soms vergeet ik de tijd. De  blaast al op haar fluit!  

 14 De  wijst naar de klok en zegt: Let eens op de tijd! 

 15 Oh, ik schrik. Op de  is het al tien over elf!

 16 En wat doe jij op zaterdag? Dan ga ik naar de . 

 17 In de  van de bibliotheek staan heel veel boeken.

 18 Met de bibliotheekkaart leen ik vandaag twee .

 19 Kees doet de  om de arm van Tim.

 20 Joris doet zijn  aan en springt in het water.

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

 1 één bank - twee  6 één mandarijn - twee  

 2 één handdoek - twee  7 één  - twee badpakken

 3 één  - twee pyjama’s 8 één  - twee weken

 4 één televisie - twee  9 één kleedhokje - twee 

 5 één  - twee klokken 10 één  - twee dagen 

4 Dictee

1 de tram 3 de trein 5 de fiets 7 de stad 9 de step  
2 de auto 4 de bus 6 het hek 8 de man 10 het stoplicht
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5  Maak van de woorden (zinsdelen) een goede zin. Zie voorbeeld bij zin 1.

zijn zwemband om zijn arm op zijn fluit voor hun huis
staan zijn zwembroek aan Roos
Sanne heeft blaast
haar tas Kees, Tim en Roos Joris
de badmeester vergeet trekt
trekt haar badpak aan Tim

 1 Tim heeft zijn zwemband om zijn arm.

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

6 Wat doe jij de hele week? Lees de zinnen en zet de nummers bij de dag(en). 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

 1 Ik ga naar mijn werk. 9 Ik ga laat naar bed.

 2 Ik ga naar de sportschool. 10 Ik maak het huis schoon.

 3 Ik ben lekker vrij, dus ik slaap uit. 11 Ik ga uit met mijn vrienden.

 4 Ik ontbijt met een gebakken eitje.  12 Ik heb lunchpauze.

 5 Ik ga op tijd naar bed. 13 Ik doe boodschappen.

 6 Ik ga eten in een restaurant. 14 Ik sta vroeg op.

 7 Ik doe de was in de wasautomaat. 15 Ik maak snel een maaltijd klaar.

 8 Ik praat met mijn collega. 16 Ik drink koffie en eet snel een ontbijt.

7 Wat doe jij de hele week? Kijk naar het voorbeeld en maak de zinnen op dezelfde manier af.

Voorbeeld Op maandag maak ik het huis schoon. Op woensdag heb ik werkoverleg.

  Op dinsdag  ga ik naar het werk. Op donderdag ga ik naar de markt.

 1 Op maandag  

 2 Op dinsdag 

 3 Op woensdag 

 4 Op donderdag 

 5 Op vrijdag 

 6 Op zaterdag 

 7 Op zondag 


	H9-P1-2-010: 
	H9-P1-2-011: 
	H9-P1-2-012: 
	H9-P1-2-013: 
	H9-P1-2-014: 
	H9-P1-2-015: 
	H9-P1-2-016: 
	H9-P1-2-017: 
	H9-P1-2-018: 
	H9-P1-2-019: 
	H9-P1-2-020: 
	H9-P1-2-02: 
	H9-P1-2-03: 
	H9-P1-2-04: 
	H9-P1-2-05: 
	H9-P1-2-06: 
	H9-P1-2-07: 
	H9-P1-2-08: 
	H9-P1-2-09: 
	H9-P1-3-01: 
	H9-P1-3-02: 
	H9-P1-3-03: 
	H9-P1-3-04: 
	H9-P1-3-09: 
	H9-P1-3-08: 
	H9-P1-3-07: 
	H9-P1-3-06: 
	H9-P1-3-05: 
	H9-P1-3-010: 
	H9-P2-5-02: 
	H9-P2-5-03: 
	H9-P2-5-04: 
	H9-P2-5-05: 
	H9-P2-5-06: 
	H9-P2-6-maandag: 
	H9-P2-6-dinsdag: 
	H9-P2-6-woensdag: 
	H9-P2-6-donderdag: 
	H9-P2-6-vrijdag: 
	H9-P2-6-zaterdag: 
	H9-P2-6-zondag: 
	H9-P2-7-Op maandag: 
	H9-P2-7-Op dinsdag: 
	H9-P2-7-Op woensdag: 
	H9-P2-7-Op donderdag: 
	H9-P2-7-Op vrijdag: 
	H9-P2-7-Op zaterdag: 
	H9-P2-7-Op zondag: 


