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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 17

Zinsaccent herkennen

1 Hij houdt van mooie schoenen.

2 Hoe oud is je zoontje?

3 Ik heb deze week vakantie.

4 Kom je morgen ook?

5 Mag ik iets vragen?

6 Umag hier niet roken.

7 Wat heeft hij aan?

8 Wilt u een kopje koffie?

9 Ze drinken ’s morgens koffie.

10 Ze heeft een jurk aan.

11 Zijn fiets is morgen klaar.

12 Zullen we naar huis gaan?



3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 18

Klaar of niet klaar? (1)

1 a en ook heel slim.
b O ja? Dat is fijn.

2 a dan krijgt u de uitslag.
b O ja? Dat is vlug!

3 a maar dan moet u goed opletten.
b O ja? Dat is aardig van u!

4 a maar wel een beetje later.
b O ja? Dat is leuk!

5 a want het brood is op.
b O ja? Maar ik ben net geweest.

6 a want ik wil naar Australië.
b O ja? Dat wil ik ook gaan doen.

7 a dus we gaan lekker zwemmen.
b O ja? Dan ga ik lekker fietsen.

8 a dus je krijgt een kop thee.
b O ja? Geef dan maar thee.
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 19

Klaar of niet klaar? (2)

Tekst 1: Ontvangst

Geef je tas maar hier.
Doe je jas uit.
En ga zitten.

Tekst 2: Haren wassen

Haar nat maken.
Wrijf shampoo in het haar.
En dan uitspoelen.

Tekst 3: Een formulier

Vul uw naam in.
Vul de lege vakken in.
Zet de datum eronder.
En dan uw handtekening.

Tekst 4: Nietjes bijvullen

Open het klepje.
Doe de nietjes in het apparaat.
Klepje dicht.
Klaar.

Tekst 5: Bloemen in een vaas

Haal de bloemen uit het papier.
Vul een vaas met water.
Snij een stukje van de stelen.
En zet de bloemen in het water.
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 20

Zinsaccent: oude en nieuwe informatie / contrast

1 Waar liggen de sleutels? In het kastje.
Liggen de sleutels op het kastje? Nee, in het kastje.

2 Wat is zijn beroep? Hij is leraar Engels.
Spreekt hij Engels? Hij is leraar Engels.

3 Het kost 8 euro. Nee, 8,50.
Het kost 9,50. Nee, 8,50.

4 Wat vind je nou het lekkerst? Ik ben gek op pizza.
Hou je van pizza? Ik ben gek op pizza.

5 Een biertje? Liever een glas rode wijn.
Een glas witte wijn? Liever een glas rode wijn.

6 Jij spreekt Frans en Duits? Nee, Engels en Duits.
Jij spreekt Engels en Frans? Nee, Engels en Duits.

7 Wat haat je nou echt in Nederland? Ik haat het Nederlandse weer.
Wat vind je van het Nederlandse weer? Ik haat het Nederlandse weer.

8 Hoe laat zal ik komen? Kommaar om half drie.
Ik kom om kwart voor drie. Kommaar om half drie.

9 Duurt die opleiding vier maanden? Nee, vier jaar.
Duurt die opleiding drie jaar? Nee, vier jaar.

10 Heb je weleens in het buitenland gewoond? Ja, ik heb een tijd in Ierland gewoond.
Ben je weleens in Ierland geweest? Ja, ik heb een tijd in Ierland gewoond.
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 21A

Accenten in uitdrukkingen en idioom

1 Ik moet er niet aan denken.

2 Zet dat maar uit je hoofd.

3 Ze hebben me van het kastje naar de muur gestuurd.

4 Hoe haal je het in je hoofd.

5 Daar ben je dan mooi klaar mee.

6 Mij niet gezien.

7 Dan weet je wel hoe laat het is.

8 Kom op,we gaan weer aan de slag.

9 Als je niet je best doet dan wordt het nooit wat.

10 Jammer,maar er is niets aan te doen.
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 21B

Accenten in uitdrukkingen en idioom

1 We gaanmeteen aan de slag.

2 Hij is er weer bovenop.

3 Dat brengt veel geld in het laatje.

4 Ik voel me hier op mijn gemak.

5 Kun je goed met haar opschieten?

6 Dat ben ik met je eens.

7 We zijn eruit.

8 Wel thuis!
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 22

Wel of geen accent?

Uitleg

1
EENSmet accent = één keer.
EENS zonder accent = een keer [əs]

Eens zal ik rijk zijn, geloof memaar.
Zal ik eens bij je op bezoek komen?

2
TOCHmet accent = ondanks dat
TOCH zonder accent = versterking van de (vraag)zin, soms om te zeggen dat je een bepaald antwoord
verwacht

Ik ben hartstikke ziek maar ik ga toch naar mijn werk.
Ik geef zaterdag een feestje. Je komt toch ook?

3
WEL met accent = bevestiging, om een ontkenning tegen te spreken ( niet)
WEL zonder accent = uiteindelijk, echt

Ik heb niet veel geld.Maar ik benwel gelukkig.
Heb je de verwarmingwel laag gezet? Het is hier nog zo warm.

4
ZEKER met accent = zonder twijfel
ZEKER zonder accent = waarschijnlijk (vaak in een zin met de betekenis van een vraag)

Je hoeft geen stoel voor Jan klaar te zetten. Hij komt zeker niet.
De stoel van Jan is nog leeg. Hij komt zekerweer niet?

Uitspraaktrainer in de les © 2009 Afd. NT2 VU / Boom, Amsterdam



3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 23

Wel of geen accent?

Opdracht 1

1 Geef me die pen eens.

2 Ik ben op vakantie in IJsland geweest. Dat is eens,maar nooit meer.

3 (Mobiele telefoon)We staan al een uur op je te wachten.Waar blijf je toch?

4 Ik heb mijn werk nog niet af maar ik ga toch naar huis.

5 Je kunt hier heerlijk eten,maar het is wel duur.

6 We hoeven nog geen beslissing te nemen. Dat komt later wel.

7 Ik heb het morgen erg druk. Ik ga het zeker niet redden om nog bij je langs te komen.

8 Wat kijk je slaperig. Het was zeker laat vannacht?

Opdracht 2

1 Wat ben je laat! Je zult wel vreselijk moe zijn.

2 Ik heb het weerbericht gezien en het gaat morgen zeker regenen.

3 Eens zal hij president van dit land zijn.

4 Ik heb geen hoge cijfers maar ik ben wel geslaagd!

5 Waarom lig je niet in je bed? Je bent toch ziek?

6 Sorry dat ik zo laat ben. Jullie zijn zeker al begonnen?

7 Het regent hard maar ik ga toch met de fiets naar mijn werk.

8 Het is nooit eens gewoon stil in dit huis.
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 24

Intonatie bij voorlezen

1 Ali Baba: ‘Sesam, open u!’
(Ali Baba en de veertig rovers)

2 Een klein kind: ‘Maar de keizer heeft niets aan!”
(De nieuwe kleren van de keizer)

3 De heks: ‘Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?’
(Hans en Grietje)

4 Roodkapje: ‘O, grootmoeder, wat hebt u grote oren!’
De wolf: ‘Dat is om je beter te kunnen horen.’
(Roodkapje)

5 De koningin: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,wie is de mooiste van ’t hele land?’
(Sneeuwwitje)

6 ‘Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet!’
(Repelsteeltje)

7 ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’
(Slotzin van veel sprookjes)
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 25-1

Intonatie bij voorlezen

Rollen: - Verteller - Nijlpaard - Eekhoorn - Mier

OP EEN DAG besloot het nijlpaard om zich terug te trekken en in de lucht te gaan wonen.
Hij had nog ergens een paar ladders liggen, timmerde ze aan elkaar vast en zette ze
rechtop in het gras naast de rivier.
Hij besloot alleen het allernoodzakelijkste mee te nemen, dacht een tijd na en nam toen
zijn bed, een krukje en een vork mee.Meer is vast niet allernoodzakelijkst, dacht hij.
Hij klom omhoog,wrong zich door een wolk heen en vestigde zich in de lucht.
Er waren daar geen muren, geen vloer, geen plafond, geen deur, geen dak en geen ramen.
Maar daar heb je toch niets aan, dacht het nijlpaard. Hij zette het krukje neer, legde de vork
eronder, schoof het bed ernaast en was tevreden.
Hij woonde zó hoog dat de zon altijd onder hem door scheen, terwijl er boven zijn hoofd
verder niets meer was.
Soms, bij helder weer, konden de dieren in het bos hem zien zitten, op zijn krukje.Maar hij
keek nooit terug en had het vermoedelijk goed naar zijn zin.
Soms wilde iemand wel eens bij hem langsgaan,maar dan riep hij naar beneden, langs de
ladder: ‘Het komt nu niet goed uit...’ en ging de bezoeker onverrichter zake weer naar huis.
Maar toen hij jarig was, besloten de mier en de eekhoorn echt bij hem op bezoek te gaan.
‘Wat zullen we hem geven?’ vroeg de eekhoorn.
De mier stelde voor om de vijver te geven.
‘Volgens mij,’ zei hij, ‘wil hij best weer eens zwemmen.’
De eekhoorn was het met hem eens.
Zij liepen naar de vijver en zetten hemmet kroos en al op de rug van de eekhoorn.
‘Zit hij goed?’ vroeg de mier.
‘Ja,’ kreunde de eekhoorn.
‘Zullen we dan maar gaan?’ zei de mier.
Even later klommen zij langs de ladder omhoog, de eekhoorn met de vijver op zijn
schouders en de mier voorop.
Het was een mooie dag en zij hoefden niet één wolk te passeren.
‘Zou jij daar wel willen wonen,mier?’ vroeg de eekhoorn, toen zij een uur hadden
geklommen en nog lang niet halverwege de lucht waren. Hij bleef even staan.
‘Nee,’ zei de mier.
‘Waar zou jij wel willen wonen?’ vroeg de eekhoorn.
‘Nou,’ zei de mier, ‘ik zou wel wat hoger willen wonen. Zo’n beetje iets boven het gras,
zodat je nog net je voordeur in en uit kan springen,maar wel helemaal los. Of op de zon.’
De eekhoorn zweeg. De vijver zakte steeds verder opzij en het leek hem verstandiger
zwijgend te klimmen.
Maar even later zei hij toch: ‘Hij is wel zwaar.’
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3 Intonatie en zinsaccent

Werkblad 25-2

Intonatie bij voorlezen

‘Wie?’ vroeg de mier.
‘De vijver.’
‘Ja,’ zei de mier. ‘Dat dacht ik wel. Hij ziet er heel zwaar uit.’
‘Ja,’ zei de eekhoorn.
Zo klommen zij verder.
Vroeg in de middag kwamen ze bij het nijlpaard aan, die juist wat zat te dommelen.
‘Gefeliciteerd met je verjaardag, nijlpaard,’ zeiden de mier en de eekhoorn. Het nijlpaard
schrok wakker en viel van verbazing achterover toen hij de mier en de eekhoorn zag.
Hulpeloos hing hij op zijn rug in de lucht.
‘We hebben een cadeautje voor je!’ zei de mier.
Hij tilde de vijver van de rug van de eekhoorn en legde hem neer, niet ver van het krukje.
‘O!’ riep het nijlpaard. ‘De vijver!’ Hij krabbelde overeind, nam een aanloop en verdween
meteen onder water.
‘Dank jullie wel!’ riep hij toen hij weer bovenkwam.
Hij begon opgewonden in het rond te zwemmen en na elke ronde riep hij: ‘Mijn
verjaardag! Mijn verjaardag!’
De mier en de eekhoorn gingen naast elkaar op het krukje zitten. Zij rustten uit van hun
tocht en knikten naar het nijlpaard telkens als hij voorbij zwom.Maar zij zaten tamelijk
ongemakkelijk en na enige tijd vroegen zij zich af of er misschien taart was.
‘Ik had gehoopt,’ fluisterde de mier in het oor van de eekhoorn, ‘op iets luchtigs.Met
honing bovenop.’
‘Ja,’ zei de eekhoorn, ‘dat zou lekker zijn. Luchtige beukenoten met honing.’
Maar er was nergens iets te bekennen en het zag er ook niet naar uit dat er nog iets
tevoorschijn zou komen.
‘Mijn verjaardag!’ riep het nijlpaard nog steeds, terwijl hij rondzwom.Hij klom pas uit de
vijver toen de mier en de eekhoorn van het krukje opstonden en aanstalten maakten om
naar huis te gaan.
Hij bedankte hen uitvoerig, en breed glimlachend wuifde hij hen na toen zij langs de
ladder naar beneden gingen. ‘Ahoi!’ riep hij nog.
Toen dook hij weer in de vijver. Een klein regenbuitje viel op de mier en de eekhoorn, en
diep onder hen op de wereld.
Pas laat in de avond waren zij weer terug in het bos. Het nijlpaard lag toen al te slapen,
met zijn hoofd tussen het kroos. Zijn bed was leeg, terwijl de maan voorzichtig over de
rand van de vijver klom.
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