3 Oefeningen met het zinsaccent
Instructie
Gelijk of ongelijk accent? 						 Ik wil wel koffie - Ik wil wel koffie (gelijk);
														Ik wil wel koffie - Ik wil wel koffie (ongelijk)
Hoort u een accent op het laatste woord? De thee is koud. (ja); De thee is koud. (nee)
Naspreken 											Ik wil koffie.
Zinnen met fouten.								Mijn oom is een aardige vrouw. Nee, mijn oom
														is een aardige man.

Luisteren
Luisteren 1 Gelijk of ongelijk accent? U hoort twee zinnen.
1 j Ik snap dat niet.				Ik snap dat niet.		
2 n Dat weet ik niet meer.		 Dat weet ik niet meer.
3 n Waar was je vanmorgen?		 Waar was je vanmorgen?
4 n Mijn portemonnee is weg. Mijn portemonnee is weg.
5 n Dat zeg ik liever niet.			 Dat zeg ik liever niet.
6 j Je pen ligt op tafel.			 Je pen ligt op tafel.
7 n Ik hou wel van vis.				Ik hou wel van vis.
8 n Hij is weer te laat.				Hij is weer te laat.
9 n Waar komt u vandaan?		 Waar komt u vandaan?
10 j Geef mij er ook één.			 Geef mij er ook één.
11 n Heb je vrijdag tijd?			 Heb je vrijdag tijd?
12 n Ik heb twee dochters.			Ik heb twee dochters.
13 j Geen melk in de thee.			 Geen melk in de thee.
14 n Twee januari begin ik.		 Twee januari begin ik.
15 j Ze heeft een baby.				Ze heeft een baby.
16 n Dit is mijn moeder.			 Dit is mijn moeder.
17 n Dat is 50 euro.					Dat is 50 euro.
18 n Heeft u even tijd?				 Heeft u even tijd?
19 j Ik wil een dagkaart.			 Ik wil een dagkaart.
20 n Mijn ouders zijn in Turkije. Mijn ouders zijn in Turkije.
Luisteren 2 Hoort u een accent op het laatste woord? Korte zinnen.
1 j Ga je naar Londen?				 11 n Ik ben zo ziek geweest.
2 n Hij is niet zo arm.					 12 j Dat vond ik heel moeilijk.
3 j Wat een mooie poes!				13 n Dan ga je toch gewoon!
4 n Wat is dat voor geluid?			 14 j Ik voel me prima.
5 j Het regent hier altijd.			 15 j De supermarkt is goedkoper.
6 j Ik hou meer van zout.				16 n Ga maar gauw weg.
7 j Een kilo tomaten.					 17 j Om een uur of één.
8 j Wat heb je nodig?					 18 j Ik wil graag even opbellen.
9 n Hij gaat naar zijn eigen huis. 19 n Het toilet is alweer stuk.
10 j Mag ik even passeren?			20 n Dat hangt ervan af.
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Luisteren 3 Hoort u het accent op het laatste woord? Langere zinnen.
1 n Ik heb helemaal geen zin.
2 n Ik blijf maar vijf dagen.
3 j Ik houd van vlees, niet van vis.
4 n We hebben drie uur gefietst.
5 n Ik kan je niet helpen.
6 j Hij begon ineens te schreeuwen.
7 j Laten we hem morgen even bellen.
8 j Wat staat die radio vreselijk hard.
9 n Waar ga je met die doos naar toe?
10 n Die kleur staat je goed.
11 j Wil je nog koffie?
12 j Denk nou toch eens na!
13 j Wat een mooie bloemen!
14 j Rij je voorzichtig?
15 j Ik hou niet van dat soort woorden.
16 j Wat is het hier warm.
17 n Ik wil geen gekookte vis.
18 n Wat is het koud, vind je niet?
19 j Was ik maar in Spanje.
20 j Daar komt de bus naar Zaandam.
Luisteren 4 Wat betekent de zin?
1 a Mijn boek ligt op tafel.					 a
2 b Je moet je schoenen opruimen.			 a
3 b Ga je morgen met de bus?				 a
4 a Ik moet vanmiddag naar de dokter. a
5 b Hassan komt uit Marokko.				a
6 a Mijn geld is nog thuis.					 a
7 b De winkel sluit om zes uur.				 a
8 b De verwarming is uit.						a
9 a Je moet het goede woord zeggen		 a
10 b Ga jij mee naar de stad?					a

niet mijn pen		 b
niet je sokken
b
niet vandaag?		 b
niet vanmorgen b
niet Said				b
niet mijn brood		 b
niet de bank		 b
niet het licht		b
niet het foute		 b
niet je broer			b

Spreken
Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte zinnen. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken langere zinnen
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken accent en betekenis.
Spreken 5 Zinnen met fouten.
1 Ik zit op een tafel.					 Nee, ...
2 Een auto heeft twee wielen. Nee, ...
3 Poezen eten alleen brood.		 Nee, ...
4 Drie maal drie is tien.				 Nee, ...
5 Zout in de thee is lekker.			 Nee, ...
6 Ik rook erg veel cola per dag. Nee, ...
7 Mijn moeder is leraar.				 Nee, ...
8 Een hond heeft vijf poten.		 Nee, ...
9 Van veel eten word je mager. Nee, ...
10 Ik zag het nieuws op de radio. Nee, ...
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niet op de stoel			
niet aantrekken		
niet met de fiets?
niet naar de tandarts
niet uit Irak
niet op school
niet om vijf uur
niet aan
niet schrijven
niet naar school

