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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 1, 2

ik
ik ben ...

de cursist

ik
ik ben ...

de docent

ik lees .

dit is Kiki .

ik kom.

04 - 02 -2018

u komt.

u
u bent ...

u leest .

dit is de letter u .

uit

ik ga . u gaat.

je
jij
je bent ... jij bent ...

ik zeg ... . u zegt ... .
ik spreek ... . u spreekt ... .

dat is ... .

ik woon in ... . u woont in ... .

Laat de cursist altijd eigen zinnen maken met de woorden/bij de foto's. En variaties.
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 1, 2 en 6,7, 8
Europa

ik schrijf .
u schrijft .
ik schrijf met een pen .

de kaki
3 kaki's
dit is een kaki .
dit zijn 3 kaki's .

04 - 02 -2018

de meneer is ziek .
de mevrouw is niet ziek .

de perzik

de hond doet
kaka .

ik ben zestig kilo .

de rok is lang .

Laat de cursist altijd eigen zinnen maken met de woorden/bij de foto's. En variaties.
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 6, 7, 8

de rok is kort .
2 benen 1 been

het café

Cuba

de camera
ik maak een foto van u .
u maakt een foto van ... .

de sojaboon sojabonen

04 - 02 -2018

in het café

acupunctuur

de tand
de tanden

de kies
de kiezen

daar is ... . dat is ... .

de koffie

de kop koffie

ik dans in de disco .

de rode of de groene ?
ik kies de rode appel .
u kiest ... .

ik zie ... .

ik kijk naar ... .
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 8, 9 en 10

ik drink water .
u drinkt water .
ik drink water uit het glas .
Nico drinkt water .

04 - 02 -2018

ik eet ... .
u eet ... .
ik eet een boterham .
Het meisje eet .

de mevrouw en
de meneer

Suzy en haar vriendin
2 vriendinnen

de moskee
de moskeeën

de synagoge
de synagogen

De cycloon komt van zee .

de citroen
4 citroenen

Ik zit in de kano .

O jee !
het kind zegt "o jee!".

Je bent mijn vriend .
1 jongen met 2 vrienden
3 jongens

de peen, de wortel
zes penen, 3 wortels

Ik tank benzine .
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 10 , 11 en 12

Ik ben aan de zee .
Ik zie mensen in de zee .
Ik zit in de zon .

04 - 02 -2018

de knie 2 knieën
Mijn knie doet pijn .

Ik knik ja .
Het hoofd knikt .

de maand januari
de 12 maanden van het jaar 2017
De 7 dagen van de week zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.

de cinema
Ik ben in de cinema .
Ik kijk naar een film .

mama en papa met
de dochter en de zoon
het kind
2 kinderen

de zon en de wolk
Ik zie wolken in de lucht .
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 11, 12 en 13

Het is 9:30 .
Het is half tien .

in

04 - 02 -2018

Het is 9:45 .
Het is kwart voor tien .

de kin van de man
de kinnen

Het is 10:00 .

de kan
de kannen

Het is 10:15 .
Het is kwart over tien .
Het is kwart na tien .

de kaas
de kazen

uit

de kas de kassen
De kas is van glas .

de kast, de jas, de tas
2 kasten
De jas en de tas zijn
in de kast.

De kokkin is naast de kok .
Ze staat naast de kok .
Ze staat naast hem .
Ik kook .................. in de pan .
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 13 en 14

Het water kookt .
Het water in de pan kookt .

Ik bak het ei .
Het ei bakt in de pan .

De
Hij
Hij
Hij
Hij

docent staat aan het bord .
geeft les aan veel mensen .
staat voor de klas .
geeft les .
geeft een cursus .

04 - 02 -2018

Mijn naam is Nina .
Ik heb twee zussen .
Wij hebben geen broer .
We hebben geen broers .

de ananas

Jan kust zijn zus .
Ine kust haar broer .
Ze zijn broer en zus .

De mevrouw zit aan
de kassa in de supermarkt .

Wat ziet u ?
Ik zie 2 kussens met rood
en wit op de sofa .
De sofa is grijs .

Ze hebben
een jas aan .
Heb je ook
een jas aan ?
Nee, ik heb
geen jas aan .
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 14 en 15

Hij doet zijn jas aan .
Nee, hij doet zijn jas uit .
Is hij alleen ?

Dit is Amina .
Ze geeft een cadeau ("kado")
aan Manu .
Ik geef dit aan jou .
Manu kan niets zien .
Manu zegt : "dank je !".
Je krijgt een kus van me .

Hij is in coma .

04 - 02 -2018

De mevrouw met het kind gaat voor .
Twee vrouwen staan voor de man .
Wie heeft een jas aan ? Naar wie kijkt hij ?

Een oma is de mama van een mama, of
een oma is de mama van een papa .
Oma en opa zitten samen op de bank met
hun kleinkind .
Ze lezen samen een boek .

De mensen maken muziek . Zij maken samen muziek.
Ik hoor muziek .
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 15 en 16

04 - 02 -2018

een massa mensen = heel veel mensen

Wat is dit ? Wat zijn dit ?
Dit is een kom .
Dit zijn vier kommen .

de ster
de maan
vijf sterren

De paprika kost €6,95 per kilo.
De paprika's zijn in een kist .

Zij komen .

de zak 10 zakken
De zak is van papier.

Hij maakt de fiets .
Ik maak ................................. .

Zij maakt koffie .

Zij gaan .

een zaak

3 zaken

de kam en
de borstel
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 16, 17, 18

04 - 02 -2018

het kopje en
de schotel de lepel

Het appartement heeft
een woonkamer, 1 slaapkamer,
1 badkamer, 1 keuken.
Waar is het balkon ? Daar, buiten .

Mies niest in de zakdoek.
Hatsjie!!
Ik nies niet .

De hond doet pipi .

de vork het bord het mes
Boven het bord ligt de lepel.
Links van de lepel staat een kop en schotel.
Rechtsboven staat een wijnglas.

Hij mist zijn ........ .
Zijn ........... is niet
bij hem .

het popo
de billen
de bips

het glas

de handschoen de spons
de emmer

De baby is in bad .

Hij is in pyjama.
Hij gaat naar bed.
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 19, 20

1 rode bes 1 bosbes
2 kommen met bessen

de banaan

de pan de pot
steelpan kookpan bakpan

de bom

de peen de wortel
de bos penen
Ik pak een bos
wortelen / wortels .

04 - 02 -2018

de kip

de bushalte

de bus

De bommen vallen
uit het vliegtuig .

het been
Ik sta op
2 benen

de sok

de haan
het kuiken
het ei

de pen het potlood
Ik schrijf met ........ .

Bommen maken alles
kapot . Bommen maken
mensen dood .

Het bos heeft veel bomen .
Veel bomen maken een bos.
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FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 19, 20, 21 en 22

De mensen zijn boos .
Men is boos.

Ik was mijn handen
met zeep.

het stopcontact
de knop van het licht
2 lichtknoppen

de kop van de aap
het oor
Zijn tong is uit zijn
mond / zijn bek .

04 - 02 -2018

de bon
2 bonnen

de boon

De deur is open .
de pop
Ik ga naar boven .
De deur is niet dicht .

de knop
van een
kast

de knoop

veel bonen

Ik koop ........ op de markt.
De markt is buiten.

de knoop

het sap
een bord met pap
van een
appelsien /
sinaasappel
2 sinaasappels

Het sop is warm .
Ik was ................ .

De man is op de
maan .
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 22 en 23

Ik pak een stuk
cake . ( "keek")
Ik neem cake .

04 - 02 -2018

De bal is rond
en ligt naast
de lijn .

Bakt hier vis of
vlees ?

Wie zijn deze mensen ? Wat zijn hun namen ?
......... is de oma/mama/opa/papa/zus/broer/tante/oom/
van .......... .

de voet
Deze teen is klein .
Die teen is groot .

Ik zit .

Ik ga staan .
Ik sta op.

1 , 2 en 5 eurocent
10 , 20 en vijftig eurocent
Ik betaal contant.

Ik sta.

Ik stap .
Ik loop .
Ik wandel .

Ik maak soep .

de tube tandpasta en
de tandenborstel

Ik tik op de i-toets .

Ik ben op
de fiets .
Ik stop .
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 23, 24 en 25

04 - 02 -2018

Deze ton ligt .
Die tonnen staan .

Het meisje toont
haar tekening .

vijf tonen
de muzieknoot C

Het water maakt
mijn voeten nat .

De trein stopt
op het station .

thee in een
theezakje met
etiket

de pot met ......
de bokaal met .....

de boot

het bot

het schip

de botten

Dit zijn beesten .
Dit zijn dieren .
het beest , het dier

De tafel heeft
vier poten .
Dat dier heeft 2 poten .

3 paar botten
3 paar laarzen van rubber

de noot

Welke noten eet u?
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 24, 25 , 26 , 27, 28

de put

Het mist .

Ik teken met kleurpotlood .
Ik maak een tekening.

Sint-Nicolaas met
een witte baard

het medicament
het medicijn

04 - 02 -2018

De beek is een kleine rivier .

de centimeter
De stad ligt aan zee.
Ik meet mij.
Ik ben 1. ... meter.
Ik zeg: ik ben 1 meter ...... .

De lijn is dik .
De lijn is dun .
2 dikke lijnen en
3 dunne lijnen

Zij maakt de doos open .
De doos heeft een deksel .

Ik gebruik deodorant.

de dynamo

de mand
Deze manden
zijn van riet .

Het dier is dood .
Dit beestje is een konijn.
Het ademt niet meer .

16
FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 27, 28 , 29, 30, 31 en 32

Het bed is voor 2 personen.
Op het bed ligt een dekbed .
Het bed is bedekt met 4
kussens, het dekbed en een
deken .

het gebit

Zij bidden . Zij zijn in gebed . Zij zeggen een gebed .
het gebed
3 gebeden
De man bedekt zijn ogen.

De biet is rood .
Ik maak soep van rode bieten.

De neet is de baby van
de luis . Hij geeft jeuk .

De pitten zitten
in het midden.

04 - 02 -2018

Ik heb jeuk . Ik krab .
Mijn hoofd jeukt .

Kom hier !
(vriendelijk)

Kom hier !
(boos)

De vissen zijn in
het net .

de zetel de leunstoel
Niemand zit in de zetel.

De kamer is niet netjes .
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 31, 32, 33, 34, 35

De schoenen staan op
de mat.
een paar schoenen
De schoenen zijn zwart.
Waar zet u uw schoenen?

de tomaat
4 tomaten

de boot
het schip
2 boten in het Panamakanaal
2 schepen
Het schip vaart.
Dit schip is groot.

04 - 02 -2018

De hoofdstad van Panama heet Panama.
U ziet rechts de Atlantische Oceaan en
links de Stille of Grote Oceaan.
Die laatste is soms 11 kilometer diep.

Het vriest buiten.
een hoorntje met
Het water wordt ijs.
een bolletje ijs .
De temperatuur is 0 graden Celsius of minder:
-1°C, -2°C..., -8°C “min een graad Celsius”
Welke foto staat aan het begin van deze pagina?
Welke dingen ziet u op de foto's van deze pagina?

De boot zinkt in het water.
Deze boot is klein.

Hij heeft een snee in zijn
voorhoofd.
Doet het pijn, meneer?
de snee = de snede

De hond bijt in het been
van de fietser.
de fietser = een mens die
fietst

18
FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 35 t/m 41
t/m = tot en met

Zij zwemt onder water.
Zij heeft een zwart badpak aan.
Zij is bijna op de bodem van
het bad.

04 - 02 -2018

de munt
Ik maak muntthee. U ook?
Ik vind muntthee lekker.
Ik houd van muntthee.

Het haar van de man zit
De mevrouw met lang haar
op zijn hoofd, boven
kamt de lange witte manen van
zijn ogen (=wenkbrauwen),
haar paard.
onder zijn neus (= de snor), op
zijn kin en zijn wangen (= de baard).

witte wijn en
rode wijn
Men maakt van
druiven wijn.
De kurk maakt
de fles dicht.

Het meisje wijst naar
Australië op de wereldbol.
De Aarde is een bol.
Haar mond is open.
Zij steekt haar tong uit.
Die vinger is haar wijsvinger.

een snee brood
met boter

Ik kijk naar mijn voeten.
Dit is mijn
Dit is mijn
linkervoet.
rechtervoet.
Iedere voet heeft 5 tenen.
Ik doe daar nagellak op.

Het meisje links duwt de kar.
Het jongetje rechts trekt de kar.
De kar rijdt op het gras.
De lucht is blauw, het gras is groen.
Het jongetje in de kar houdt zich
goed vast. De kar heeft 4 wielen.
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 41 t/m 46
t/m = tot en met

Op het raam is een waas.
Een waas van waterdamp.
In dat waas kan je tekenen.

De wekker maakt mij
wakker om 07:00 uur.

Het straatfeest is gezellig.
Er zijn veel mensen gekomen.

De koeien grazen in de wei.
Deze koeien staan dichtbij.
Die koeien staan in de verte.
Heel ver weg staan bomen.

De grond is van klei.

Een zenuw maakt dat je
pijn voelt, of koude, of
warmte, of druk.

Wat zoeken zij in
het bos?
Bessen of paddestoelen?

Het beertje is van klei.

04 - 02 -2018

Ik week de vieze schoenen
in warm water. Het vuil komt
los.

Zij zijn de winnaars.
Hun club is kampioen.
Ze hebben gewonnen.

De mand is vol met
paddestoelen.
Zij hebben ze gevonden in
begin november.

De weg gaat door een tunnel.
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 46

De slak gaat traag
over de aardbei.

Op de snelweg rijden de auto's
vaak heel traag. Ze staan in de file.

De herfst begint op
het vel van
21 september.
de krokodil
Het blad valt van de
boom. De bladeren vallen.

Ik deel de pizza in
8 stukken.
Hoe doe je dat?

een fles olijfolie

04 - 02 -2018

de huid van
de mens
Doe jij iets op
jouw huid?

Hij drukt op de bel naast
de voordeur.
Wie gaat er opendoen?

het literpak

Men maakt wol van
het haar van een schaap.

allemaal spelletjes
Welk spel speel jij?

De lampen in de zaal zijn aan.
De lampen branden.

Zij slaat de tennisbal.

De baby slaapt op zijn zij.
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ZO KAN HET OOK !
bij pagina 47 t/m 50

STOP !
De politieagent
maakt het stopteken.

Hij is blij met zijn
diploma.

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

Ik stop kauwgom in mijn
mond.

Deze planeten draaien rond de zon,
van links naar rechts gezien:
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus, en Pluto.

Mijn buren wonen naast mij, of
boven of onder mij.
Deze buren delen een muur.

De trein rijdt over de brug.

Ik rek me uit.
Ik strek me.
Ik maak me
lang.

Deze jonge vrouw heeft haar haar
in een staart. Ze draagt een bril en
zegt: "Ssst! Wees stil!"

De vlam van
Een citroen smaakt zuur.
de lucifer
Hij heeft een halve citroen vast.
vuur = veel vlammen
Spelen met vuur is gevaarlijk.
Is het vuur aan of uit?
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bij pagina 50 t/m 51

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

Hij durft dat.
Zij werkt in een
Ik durf dat niet.
metaalfabriek.
Ik durf niet zo te springen.

Ik brei een sjaal.

Zij zijn verliefd.
Ze vrijen.

Deze vrouw is sterk.
een sterke dame

O jee, zij maken ruzie.
Ze kijken heel boos.

Ik haak een muts.

De ketting is zwak.
Hij / Zij breekt.

De kast links is leeg
2 thermometers
Hij bibbert,
en breed.
De temperatuur buiten is 0°C.
want.... .
De rechterkast is smal. Water wordt ijs bij 0 graden Celsius.
We zien een brede
Mijn temperatuur is 37°C=geen koorts.
kast en een
Ik heb koorts bij 38° C of meer.
lege smalle kast.
37,5°C tot 38° C = verhoging

Het regent.
Die mevrouw
heeft een rode
paraplu tegen de
regen.
De straat wordt
nat.
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bij pagina 52 t/m 55

Een cirkel is rond.
De lijnen tussen punt A,
punt B en punt C
maken een driehoek.
Hoeveel cirkels en
hoeveel driehoeken
zie jij?

sleutels aan
een sleutelring =
sleutelbos

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

baby
peuter
kleuter
Ik sta vooraan.
0 tot
18 maanden
3 jaar tot
Ik ben aan de beurt.
andertot 3 jaar
6 jaar
De twee andere
half
kinderen moeten
jaar
wachten.
De baby is naakt. De anderen hebben kleren aan.

"Ik wil.... ik wil.... ik wil...!
koffiekoeken
Ik moet dit hebben!"
Het meisje zeurt om snoep.
Mamma: "Nee Maya, en jij
mag niet zeuren. Stop ermee!"

allemaal dieren
De mug bijt / steekt in mijn vel. Mijn vel / huid
wordt rood en jeukt. Waar is de tijger?

In de puree zit
spinazie. Op de
spinaziepuree ligt
een stukje vis.
Daarop ligt basilicum.
een vis = een dier

Ik snijd met een klein mesje
een komkommer in sneetjes / plakjes
op een snijplank.
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bij pagina 56 t/m 60

Er zit een deuk
in de bumper
van mijn auto.

De spin woont
in zijn web.

Ik zet mijn handtekening
onderaan het contract.
het contract =
de overeenkomst

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

raar haar

De huid van dit
bovenbeen is
slap.

Het vierkant
de kubus
heeft 4 kanten / zijden.
Alle zijden zijn gelijk.

25
FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 61 t/m 65

de ui = de ajuin

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

Een bol (knof)look
heeft teentjes.
Hoeveel teentjes
ziet u?

De bloemen in de
tuin ruiken heerlijk.

Hij luistert extra
goed.

Kiezen jullie
luiers die je 1x gebruikt
of luiers die je wast ?

Zij kuist de trap.
Wat een lief muisje !
Op het bord staat:
Gevaar !!!
U kunt vallen want de trap is nat.

Hij hoort haar. Maar luistert hij ook?
Denkt hij aan andere dingen?

de groene en de grijze
Hij spuwt het water uit.
slijm
vuil(nis)bak. Men maakt
Hij spuugt het water uit.
aarde van wat er in de
groene zit. Men verbrandt de inhoud van de grijze bak.

Het rode fietspad kruist de weg. Ik zie ook een zebrapad en ....... .
Het is licht buiten. Het is niet donker. Het is nog geen avond.
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bij pagina 66 t/m 73

De mevrouw in het midden
komt op haar feest.
Zij is 100 jaar geworden.

Zij zijn de winnaars van de
wedstrijd.
Ze hebben gewonnen.

bloemkool broccoli
Deze groenten zijn
heel gezond.

04 - 02 -2018

t/m = tot en met

Het sneeuwt.
Alles wordt wit.
Het is koud buiten.

een mand vol
kleren / kledij

Iemand weent op deze foto.
Heeft hij of zij verdriet?
Of is deze persoon (= mens) blij?
Hoe voelt hij / zijn zich?
Hoe voel jij je?

De keukenvloer is van hout.

Iedereen pakt een koekje. Zij dragen dezelfde pyjama.

De meeuw
vliegt.

De therapeut voelt
de buik van de man.
Waar doet het pijn,
meneer?

Hij leest een krant.
De hond wacht tot zijn
baas daarmee klaar is.

Zij poetst haar tanden.
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bij pagina 73 t/m 75
t/m = tot en met

De klok zegt hoelaat het is.
De grote zwarte wijzer wijst
de minuten aan. De kleine
rode wijzer wijst het uur aan.

Dit is een plattegrond van
een studio. Ik kook, zit en
slaap in 1 ruimte.

Die mensen kijken naar het
toneelstuk. Op het toneel
staan 2 acteurs en 1 actrice.

04 - 02 -2018

Het is druk op het terras van het café.
Ik wijs aan waar nog niemand zit.
Die stoelen zijn leeg. De andere zijn
bezet. "Is deze stoel nog vrij, mevrouw?"

Verstoppertje spelen is leuk.
Het jongetje gaat zich
verstoppen.

De fluit ligt en de viool
staat op de toetsen van
de piano.

Ik speel tennis, een sport.
Slaat hij de bal over het net
of in het net?

de tablet =
kleine
computer

de tablet = de pil =
een medicijn
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Oei ! Ik mors op het
tapijt / het kleed.

Alle planten bloeien.
bloeien = bloemen geven

Het peutertje aait de
poes / de kat.

De pijlen laten
draaien zien.

04 - 02 -2018

Foei ! Niet plagen, Thomas!

Er komt bloed uit.
Heb jij wel eens
een bloedneus?

Welke kleur heeft
een veer van deze
papegaai?

De snijmachine
maakt veel lawaai.

Amaai! Zij doet yoga.
Amai = Amaai

De verpleegkundige geeft bloed
aan de zieke = de patiënt "pa sjent"

De tanden van een haai zijn heel scherp.

De wind waait.
Het waait hard.

Zij zwaaien naar elkaar.
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Naai jij met de naaimachine
of met de hand?
Wat zijn die andere dingen?
4 knopen, 2 spelden, 1 naald
en een klos met naaigaren.

Een fotomodel is
meestal mooi.

De ooievaar eet
een kikker.
Hij heeft lange
poten. Waar staat
hij?

Mais / Maïs smaakt een
beetje zoet.

Hij doet veel moeite.
Dit kost hem veel moeite.

04 - 02 -2018

het kompas

vlees met paprikasaus
De groente is rauw.

Zij draagt lange
Ik brei de mouwen van
kousen en naaldhakken. mijn nieuwe trui tegelijk.
Vind je de kousen vrolijk?

De parkiet zit in een kooi.
De vogel heeft lichtblauwe
veertjes.

Bruiswater / Spuitwater
heeft bubbeltjes /
belletjes koolzuur

De man werkt in de bouw.
Het huis wordt gebouwd.

De mannen trekken aan het touw.
Dit is een wedstrijd touwtrekken.
Winnen de oranje mannen ?
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Zij rouwen bij hun
Zij zijn in de rouw.
dode vriend. Zij hebben verdriet.

Beton is sterk.
In het beton ligt
ijzer.

een salade/ sla met sla
en ...............

04 - 02 -2018

Twee echtparen trouwen.

Cement plakt, is niet sterk.
De cementmolen en de
kruiwagen zijn van staal.

Het bedrijf / de fabriek /
de onderneming heet .......

De kranten zijn
vastgebonden.

maakt je eten
zuur en maakt
dingen schoon / proper .

31
FOTO'S
ZO KAN HET OOK !
bij pagina 84 t/m 88

Ha/Hallo/Hoi ! / Hi !
Hoe gaat het met je?
Hoe gaat het met u,
meneer Hoet?

Bah, wat vies!
Jakkes / Jasses!
Kaka op straat is
niet hygiënisch.

04 - 02 -2018

schapen op de hei
Hei bloeit paars.

Hij staat in de hoek.
Voor straf? Was hij stout?

Ik lees graag in de bibli- Ik doe hesp / ham en
otheek. Het is daar rus- kaas op een boterham.
tig, er is geen lawaai.
Ik maak tosti's.
Ik leen daar boeken en video's.

Hij houdt een hamer in zijn hand.
Hij slaat hard.

Zie je dat? Iemand
haalt de gsm uit de
broekzak van die man.
Is dat een dief?

Jij breekt mijn hart. Ik plaats een hor.
Het is uit tussen ons.
Dat doet veel pijn.
Jij houdt niet meer van mij.

de hal van een appartementsgebouw
Een hal is een brede
gang. De vloer is hard.

De ober is handig.
een haven van Antwerpen
Hij laat nooit iets vallen.
De kranen halen de boten leeg.
Hij draagt een blad met bier.

allerlei haken
Welke haak heb
jij thuis?

Ik help de oude dame.
"Dank u voor uw hulp !"
Ik draag de tassen.
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Ik zie een zeilschip
aan de horizon.

De tandarts vult het
gat en de gaatjes.

links: de vlag van België
rechts: die van Nederland

Grote tegels liggen
op de vloer en tegen
het bad.

Dit mannetje
Zij gooit iets en hij vangt.
geeuwt.
Hij moet naar bed.

Een ambulance was
gelukkig niet nodig.

De baby is net geboren.
Hartelijk gefeliciteerd! Proficiat!
Heel veel geluk, klein mensje!
De ouders zijn heel gelukkig.

Het vliegtuig landt.

Ik droog mijn
handen met
een doekje.

Wat is hier gebeurd? Een auto-ongeluk.
Een kettingbotsing.

Ik sta op de
De karatespeler slaat
weegschaal.
het stuk hout (of steen?)
Ik weeg .....
doormidden.
kilo. Is dat
Het hout breekt in
teveel of juist goed?
2 stukken.

Wilt u het cadeau
mooi inpakken?
Zo is het mooi
ingepakt.
Wat fraai !
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Hij wil een lift naar
Brugge.

Zij stapt in de lift.
Hij maait het gras.
Zij lacht naar jou /u .
Het lichaam van een mens gaat van hoofdhaar tot en met voeten.

De kachel brandt.
Zij wacht op
Hij is aan.
de bus.
Het hout ligt dichtbij.
Vuur geeft licht.
De kachelpijp gaat naar
het dak.

U ziet twee bochten in de
weg.

"Zucht eens diep!".
De klank van de H is
een zucht.

04 - 02 -2018

Ze vlecht haar haar.
Het haar heeft een
vlecht.

De lucht is blauw met
wat wolken. Ik adem
lucht in.

Volle maan in de
nacht.

Ik doe altijd mijn riem
aan in de auto.
Dat is verplicht.

Welke vruchten vind je het
lekkerst?

Is jouw matras
hard of zacht?

Lust je ketchup
op je gebakken
ei?
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De auto rijdt uit de
garage.

gedroogde
abrikozen

04 - 02 -2018

De oudste jongens maken
de jongste jongen bang.
Ze pesten hem. Foei!!

een kwart
vruchtentaart met
slagroom

Hij springt over
de sloot.

De was hangt aan
de lijn.
bungelen = ---> + <---

De buis is lek
De buis lekt water.

lente
zomer
herfst
winter
het voorjaar
het najaar
de vier seizoenen

Mijn vriendin is zwanger.
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Ik knip met een
een schaar

een glazen
schaal

Ik schuur het hout met
een schuurmachine.
Het hout wordt glad.

lage laars

hoge
laarzen

sportschoen

04 - 02 -2018

De muur heeft een
scheur.

schoen met
lage hak

Hij schrikt van
een ........... .

Deze mevrouw is blind.
Ben je (een beetje)
Zij heeft voorrang met
doof? Koop een
haar witte stok of hond.
gehoorapparaat!
Met de stok voelt zij de grond/
de bodem voor haar.

een schuur met koeien

schoen met
dikke zool

sportschoen met
naaldhak: grapje!

Het meisje schreeuwt. Hij schreeuwt =
= huilt = weent
hij roept heel
(Vlaams)
hard

een zigzaglijn

Het schilderij hangt
aan de muur van
de woonkamer.
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een ladenkast

04 - 02 -2018

de plug en een plug
met een schroef

Zij buigen.

Een gat is groot.
Een gaatje is klein.

Dit minimensje kruipt.

een tweede
deel van iets
de helft van ...
een halve ......

een derde
deel

Welke emoties zie je? Hoe voelt
deze man zich?

een vierde
deel

een vijfde
deel

