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Nieuwe woorden

de keuken

de lepel

de vork

het mes

het glas

het bord

het kopje

het zout

de peper

het water

Les 11 - De keuken
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Oefening E3

Instructie: U leest de tekst.

 U ziet groene woorden – dat zijn werkwoorden. 

 U zoekt die woorden op de groene scheurkaarten.

 U ziet gele woorden – dat zijn moeilijke woorden. 

 U schrijft die woorden in uw schrift.

Boodschappen doen op de fiets      
Mijn fiets heeft twee wielen. 

Die twee wielen brengen mij bijna overal.
Ik doe heel veel met mijn fiets.

Ik ga met mijn fiets naar de winkel voor de boodschappen.

En ik rijd op mijn fiets naar mijn werk.

Maar soms is het niet zo leuk: als het regent of als het waait.

Dan fiets ik liever niet.

Gelukkig is het in Nederland bijna altijd mooi weer.

Daarom ben ik heel blij met mijn fiets.

Vragen: Geef altijd een kort antwoord.

 U kunt soms antwoorden met ja of nee.

 Schrijf uw antwoord in uw schrift. 

1. Hoeveel wielen heeft mijn fiets?

2. Wanneer is het mooi weer in Nederland?

3. Ga ik op de fiets naar mijn werk?

4. Ga ik op de fiets naar de supermarkt? 

5. Is het altijd leuk om te fietsen?

Les 12 - De boodschappen
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A - Luister en zeg na

Bananen zijn geel.

Komkommers zijn groen.

Citroenen zijn geel.

Sinaasappels zijn oranje.

Wortels zijn oranje.

De vrouw koopt fruit 
op de markt.

De man koopt groente 
in de supermarkt.

Nederlanders eten 
veel aardappels.

B - Korte vragen

Welke kleur hebben wortels ?

Welke kleur heeft 
een komkommer ?

Les 13 - De groente en het fruit
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Oefening E2

Instructie : U leest dit verhaal binnen 40 seconden. 

 U leest hardop. U gebruikt een timer.

Taart
Maria maakt vandaag een taart.

Ze doet de oven open.

Mmmm, dat ruikt heerlijk.

Ze wil de taart meenemen naar haar werk.

Maria is vandaag jarig.

Zij wil haar collega’s op taart trakteren.

Veel mensen vinden taart lekker.

Ook de collega’s van Maria houden van taart.

Oefening E3

Instructie: U leest de tekst.

 U ziet groene woorden – dat zijn werkwoorden. 

 U zoekt die woorden op de groene scheurkaarten.

 U ziet gele woorden – dat zijn moeilijke woorden. 

 U schrijft die woorden in uw schrift.

Het ontbijt
Het ontbijt is de eerste maaltijd van de dag.

Het ontbijt eet je in de ochtend.

Eerst ga je uit bed.

Dan neem je ontbijt.

Daarna ga je naar school of naar je werk.

Wat kun je eten bij het ontbijt?

In Nederland eten mensen vaak brood bij het ontbijt.

Brood met jam, brood met kaas, brood met hagelslag.

En ze drinken melk of thee of koffie.

Soms drinken mensen sinaasappelsap.

Les 14 - Eten en drinken
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B - Korte vragen

Als het warm is, loop ik dan in 
een trui of in een T-shirt ?

Als het regent, loop ik dan 
met of zonder paraplu ?

In welk seizoen is er 
wind en storm ?

Wat doe ik op mijn hoofd 
als het koud is ?

Schijnt de zon veel in 
de zomer of in de winter ?

In welk seizoen worden 
de dagen langer ?

In welk seizoen is 
het lekker warm ?

C – Luister en zeg na

Het vriest.

De temperatuur is onder nul.

Les 15 - Het weer
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Dit is een smalle weg.

Dit is een brede weg.

D – Tegenstellingen

vertrekken aankomen

rechts links

smal breed

stoppen beginnen
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F - Luistervaardigheid A1

Oefening  F1

Instructie: 1. U scheurt alle elf grammatikaarten uit. 

  Dit zijn de witte scheurkaarten en de scheurkaarten met een witte rand. 

 2. U sorteert deze elf kaarten op kleur. 

 3. U scheurt uit alle kaarten de tien kleine kaartjes.

 4. U maakt zes stapels kaarten.

 5. U gaat naar www.inburgeringA1.nl/oefeningen

 U luistert naar de audio bij les 18F.
       U hoort steeds een zin.

 U zoekt uit een stapel een goed kaartje.

 U legt de kaartjes in de goede volgorde op de tafel.

 Na tien zinnen controleert u de antwoorden. 

Oefening  F2

Instructie: U gaat voor deze oefening naar YouTube-kanaal Ad Appel.      

 U zoekt daar luistervideo A1 – les 18.

 U kijkt en u luistert naar drie animatiefilms.

 U hoort vragen na iedere film. 

 U geeft antwoord.

 U hoort ook het goede antwoord op iedere vraag.

G - Schrijfvaardigheid A1

Dit doet u bij deze les :
 U controleert de woordenlijst in uw schrift.

 U schrijft de antwoorden bij oefening E3 en E4.

 U legt de kaartjes op de tafel bij oefening F1.

H -  Spreekvaardigheid A1

Dit doet u bij deze les :
 U zegt alle woorden en zinnen na (website).

 U leest E1 en E2 hardop (boek).

 U zegt de antwoorden bij oefening F2.
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vrouw

drinken

weinig

min

groot

lang

in

onder

moeilijk

zonder
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