
Cursus Nederlands

Les 3

A. Woorden bedenken bij een thema.
Een verhaaltje maken met de woorden die op het bord staan.

B. Grammatica
C. Klanken, spellingsregels, korte en lange klinkers
D. Filmpje met vragen en woorden
E. Slow down: woordkaartjes benoemen en naar een liedje luisteren, meezingen.

A. Woorden bedenken bij een thema. We kiezen nog even het thema van vorige keer,
de bakkerij.
Jullie als cursist beginnen steeds een zin. Jullie zeggen: “ Ik ga op reis en ik neem
mee: “ En dan noemen jullie een woord uit de vorige twee lessen. Jullie mogen de
stencils van de vorige lessen gebruiken. De docent schrijft steeds de genoemde
woorden op het bord. We gaan door tot we tien woorden genoemd hebben.

Nu alle woorden op het bord staan, proberen de cursisten om daar een verhaaltje
mee te maken.

B. Grammatica werkwoorden: we leren de werkwoorden in de verleden tijd. In les 1
hebben jullie de werkwoorden fietsen, bakken, werken en zeggen geleerd in de o.t.t.
Nu leren jullie hoe je de verleden tijd van deze werkwoorden maakt.

fietsen ( o.v.t ) bakken ( o.v.t. ) werken ( o.v.t.) zeggen ( o.v.t)

ik fietste ik bakte ik werkte ik zei

jij fietste jij bakte jij werkte jij zei

hij fietste hij bakte hij werkte hij zei

zij fietste zij bakte zij werkte zij zei

het fietste het bakte het werkte het zei

wij fietsten wij bakten wij werkten wij zeiden

jullie fietsten jullie bakten jullie werkten jullie zeiden

zij fietsten zij bakten zij werkten zij zeiden

u fietste u bakte u werkte u zei

Je ziet dat er ook in de verleden tijd regelmatige en onregelmatige vervoegingen zijn.
Vul nu de juiste verleden tijd in in de volgende zinnen:

1. Ik ( fietsen ) ……………………de weg naar school elke dag.
2. Jij ( bakken ) …………………………elke zaterdag een cake.



3. Hij ( werken ) ……………………………bij de bakker.
4. Zij ( zeggen ) ……………………..dat het een mooie dag was.
5. Jullie ( fietsen ) …………………………………ook mee.
6. U ( bakken ) …………………………………..altijd zelf brood.
7. Ik ( werken ) ……………………………..al jaren op die school.
8. Jij ( fietsen ) …………………………………elk jaar naar Friesland.
9. Hij ( bakken ) ……………………………………….krentenbollen.
10. Zij ( werken ) …………………………………bij een leuke school.

Probeer zelf met elk werkwoord nog een mooie zin te bedenken, schrijf die zin hieronder op
de stippellijnen.

1. fietsen
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2. bakken
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

3. werken
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. zeggen
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

C. Klanken, spellingsregels, korte en lange klinkers

In de spelling van de Nederlandse taal spelen de klinkers een grote rol. Er zijn twee
belangrijke spellingsregels die worden bepaald door het onderscheid tussen korte en lange
klinkers. Er zijn vijf korte en zeven lange klinkers.

- De korte klinkers worden met één letter geschreven, de lange in de regel met twee.
- Korte klinker: man, les, ik, rok, klus
- Lange klinker: maan, been, rook, duur, zeef

Een lange klinker wordt soms met één, maar soms ook met twee klinkers geschreven
worden.

1. maan - manen

2. been - benen



3. boom - bomen

4. duur - een dure auto

D. Beluister het filmpje, en kruis de woorden aan die je herkent.

(7) Houten binnenkozijnen schilderen | Verven | How to met GAMMA - YouTube

1. schildert u? 5.lakverf 9.ontvetter 13.kitpistool 17.plamuur

2.binnenkozijn 6.plamuur 10.gereedschap 14.borstel 18.stof

3.materialen 7. schuurpapier 11.kwasten 15.mes 19.borstel

4.grondverf 8.afplaktape 12.verfroller 16.verfkwast 20. doek

21.ruiten 25,hechtlaag

22. muren 26.ontvetter

23.vensterbank 27.acrykaatkit

24,grondverf 28. lakverf

Vul zelf nog woorden in in de lege vakjes.
Na het beluisteren van het filmpje leggen de cursisten aan elkaar uit hoe je een raamkozijn
moet schilderen.
Als laatste presenteren jullie voor je docent.

E: Slow down
(7) Herman van Veen- Opzij, Opzij, Opzij - YouTube

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Ik heb ongelofelijke haast.

https://www.youtube.com/watch?v=gpEIliKfLVE
https://www.youtube.com/watch?v=0FiuDrfu2D8


Opzij, opzij, opzij,
want ik ben haast te laat,
Ik heb maar een paar minuten tijd.

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijvenstaan.
Een andere keer misschien
dan blijf ik wel staan
en kan dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, kindren en de mannen praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven
staan.

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Ik heb ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want ik ben haast te laat,
Ik heb maar een paar minuten tijd.

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven
staan.


