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Hoofdstuk 1
Kijk eens om je heen!

Woorden

Taak 1
1 Wat hoort bij elkaar?

1 de sigaret a het werk

2 het weiland b roken

3 het kanaal c de wind

4 de arbeider d de rivier

5 de molen e de koeien

2 Kies het goede woord.

1 In dit bedrijf worden chips voor computers gemaakt. De productie wordt uitgebreid.

Daarom kunnen er tweehonderd nieuwe aangenomen worden.

a arbeiders b machines

2 Je mag in dit kanaal niet zwemmen. Er komen veel schepen langs en daarom is

zwemmen veel te .

a vreselijk b gevaarlijk

3 De stad waar ik woon probeert het gebruik van schone energie te stimuleren. Daarom

plaatst de gemeente om energie uit wind te halen.

a molens b elektriciteit

3 Wat hoort bij elkaar?

1 de werknemer a het weiland

2 het platteland b de arbeider

3 de jeugd c de jongere

4 de tabak d de molen

5 de wind e de sigaret
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4 Lees de zinnen. Zijn de zinnen waar of niet waar?

waar niet waar

1 Als je rustig wilt wonen, moet je op het platteland

gaan wonen.

□ □

2 Als je je een gebeurtenis herinnert, weet je nog heel

goed wat er gebeurde.

□ □

3 Als alle kopjes vies zijn, moet je eerst een kopje

schoonmaken voor je koffie kunt drinken.

□ □

4 In een vlak land zijn veel bergen. □ □

5 De hoogste berg in Nederland is 3210 meter. □ □

5 Kies het goede woord.

1 Deze cursus Nederlands is speciaal voor met een hogere opleiding.

a buitenlanders b achtergronden

2 Nederland is een erg land. Er zijn geen bergen; het hoogste punt is 321 meter.

a vreselijk b vlak

3 Albert Heijn gaat de winkel in mijn straat . De winkel wordt veel ruimer.

a uitbreiden b bouwen

6 Kies het goede woord.

1 Het tegenovergestelde van de voorgrond is: .

a de achtergrond b de rand

2 Het tegenovergestelde van schoon is: .

a vlak b vies

3 Het tegenovergestelde van het verschil is: .

a de overeenkomst b het enige

7 Kies het goede woord.

1 Ik had mijn beker koffie op van de tafel gezet. Toen ik niet oplette, viel hij eraf.

a de rand b de achtergrond

2 Je hoeft me niet te helpen bij het koken. Het wat je kunt doen, is de tafel dekken.

a enige b gevaarlijk

3 tussen een rivier en een kanaal is dat in allebei boten kunnen varen.

a De overeenkomst b Het verschil
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8 Maak de tekst compleet.

Ik woon in een leuke buurt maar de huizen zijn wel klein. Vroeger was het een buurt voor

die hard werkten op het land.

De gemeente wil nieuwe woningen omdat er steeds meer

mensen komen wonen in onze stad.

Er zijn grote financiële problemen de nieuwe kantine van onze

sportvereniging veel meer kostte dan we eerst dachten.

Voor de vakantie hebben we een huis gehuurd aan de van het

bos.

Hoe zag de buurt waarin je woonde als kind eruit? Dat kan ik

moeilijk . Ik herinner me niet veel van die tijd.

9 Schrijf de woorden in de tekst.

Kies uit: gevaarlijk – zwemmen – vies – berg – beschrijven

Ik zal je eens een grappige gebeurtenis uit mijn jeugd . Het was

zomer, de zon scheen en we wilden gaan in de rivier. In onze

jeugd was het water van de rivier niet zo als tegenwoordig. En

het was ook niet want er waren bijna geen boten. Van onze

kleren maakten we een kleine . Toen we uit het water kwamen,

waren onze kleren weg, iemand had ze gestolen. We moesten in onze zwemkleren naar

huis.

Taak 2
10 Lees de zinnen. Zijn de zinnen waar of niet waar?

waar niet waar

1 Een kat kan vliegen. □ □

2 Veel kinderen vinden een konijn als huisdier leuk. □ □

3 Een slang heeft vier poten. □ □

4 Vogels hebben lange oren. □ □

5 Een schildpad kan heel snel lopen. □ □

6 Een hond hoef je alleen in het weekend uit te laten. □ □

7 Slangen kruipen over de grond. □ □

WOORDEN | HOOFDSTUK 1 | 7



11 Wat hoort bij elkaar?

1 Er kruipt een slang in de tuin. a Hij verzorgt hem goed.

2 Mariska heeft haar hond uitgelaten. b Nu knuffelen ze samen.

3 We hebben ruim € 500. c Je verwent hem echt te veel.

4 Erik stopt zijn rat in een kooi. d Bah, wat eng!

5 Geef je je kind tien cadeaus? e Dat is genoeg voor een nieuw

fototoestel.

12 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: ongedierte – ruim – zacht – kruipt – reden

1 Met een schildpad kun je niet knuffelen. Met een kat wel, een kat is lekker

.

2 Stefans ouders willen niet dat hij een ratje koopt. Ze vinden ratjes

.

3 67% van de Nederlanders, de helft dus, vindt dat een huisdier

belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.

4 Mijn kind kan nog niet lopen, hij nog over de grond.

5 Woensdagmiddag komt een groep kinderen ons museum bezoeken. Om die

kunnen die middag geen andere groepen komen.

13 Schrijf de goede woorden in de zinnen.

Kies uit: kooi – Het nadeel – geldt – verzorgen – De reden

1 Voor alle fietsers dat ze licht op de fiets moeten hebben als het

donker is.

2 Ik ga nooit naar een dierentuin. Volgens mij horen dieren niet in een

.

3 van een laptop is dat de batterij opeens leeg kan zijn.

4 Meneer Van Dam kan vandaag niet op de vergadering komen.

is dat hij zijn arm heeft gebroken en naar het ziekenhuis moet.

5 Kinderen die graag een hond willen, denken er niet aan dat ze de hond ook moeten

.
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14 Lees de zinnen. Zijn de zinnen waar of niet waar?

waar niet waar

1 Bejaarden van tachtig jaar hoeven in Nederland niet

te werken.

□ □

2 Een kat moet je drie keer per dag uitlaten. □ □

3 Een kat is in Nederland meestal ongedierte. □ □

4 De kooi waar de vogels in zitten, moet je goed

schoonmaken.

□ □

5 Een konijn is lekker zacht. □ □

6 Met ongedierte kun je heerlijk knuffelen. □ □

15 Wat is het tegenovergestelde?

1 de bejaarde a hard

2 zacht b het nadeel

3 het voordeel c de jongere

16 Welk woord hoort er niet bij?

1 het ongedierte de kat de hond de koe

2 knuffelen de liefde verzorgen gevaarlijk

3 snel het vliegtuig de schildpad de auto

4 de slang de schildpad de rat de vogel

5 zwemmen het konijn het kanaal de zalm

17 Maak de tekst compleet.

Een kaartje voor dit concert kost € 27. Deze prijs niet voor

studenten. Zij betalen € 15.

Veel kinderen vinden het heerlijk als hun vader lekker met ze .

Ik durf niet meer naar Paul toe te gaan. Bij hem thuis een slang

rond!

Tijdens de vakantie komt een vriendin bij ons in huis; ze de kat

en de vissen.

Ik wil altijd graag de hond , want ik vind het fijn om buiten te zijn.

WOORDEN | HOOFDSTUK 1 | 9


		2016-09-01T10:52:59+0200
	Certified PDF 2 Signature




