
Herhaling en oefenen    (Repeat and Practice) 
 

Opdracht 1 : oefen met je buurman/buurvrouw 
Exercise 1:  Practice with your neighbor 

a.Begroeten (naam) 

Hallo, mijn naam is Arie Kooijman 

Arie is mijn voor-naam 

Kooijman is mijn familie-naam 

b. Begroeten (groeten en naam) 

Goede morgen, ik heet … 

Goede middag, ik heet … 

Goede avond, ik heet … 

Goede nacht, ik heet … 

 
c. Goede morgen, ik heet Arie Kooijman, ik woon in Tynaarlo, in Nederland 

(oefenen groeten, naam en woonplaats) 

Goede morgen, ik heet …   ik woon in ………. 

Goede middag, ik heet …  ik woon in  ……….. 

Goede avond, ik heet …   ik woon in …………. 

Goede nacht, ik heet …   ik woon in  …………. 

 

Opdracht 2: tellen tot 12  =   count to 12 in Dutch 

Een,  twee,  drie,  vier,  vijf,  zes,  zeven,  acht,  negen,  tien,  elf,  twaalf, 

 

Opdracht 3: kleuren = name the colors 

rood 
 

oranje groen donker ………….. 

wit 
 

zwart geel licht ……………… 

blauw 
 

paars bruin   
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Opdracht 4: de familie =  the family  

Lees de woorden, schrijf de betekenis op in je eigen taal (Read the words and 

translate them, write the words down.) 

Opa/grootvader 

Oma/ grootmoeder 

Vader/papa 

Moeder/mama 

Man en vrouw 

Zoon (jongen) 

Dochter (meisje) 

Broer (broers) 

Zus (zussen) 

Oom 

Tante  

Neefjes en nichtjes  

Lees de woorden goed en vlot: 

• Grootvader / opa 
• Grootmoeder / oma 
• Vader / papa 
• Moeder / mama 
• Man  -  vrouw 
• Jongen  - zoon 
• Meisje   - dochter 
• Broer  -  zus 

 

Opdracht 5: het huis, de kamers van het huis 

1  woonkamer                              -  Вітальня  

2 keuken                                       -  кухонні 

3 trap                                             -  сходи  

4  slaapkamer                              -  спальня  
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5 douche/badkamer                - душ  /ванна  
6 werkkamer/studeerkamer  - Дослідження    

7  zolder                                        -  горище 

8  toilet / wc                                 -  туалет  
9  tuin                                            - сад               

 

 

Opdracht  6: persoonlijk voornaamwoord 

 

Ik                                         - Я 

Jij/je                                   - ти  

Hij - zij  (vrouw, meisje)-  він - вона 

Wij / we                            - ми 

Jullie                                  -  ви 

Zij / ze  (groep)                - їх 



Herhaling en oefenen    (Repeat and Practice) 
 

Opdracht 7 werkwoorden vervoegen 

• Werken/arbeiden : робота – 
праця 

• ik       werk 
• jij       werkt 
• hij      werkt 
• Wij    werken 
• Jullie werken 
• Zij      werken 

 

• Denken  -  думати 
 

• ik     denk 
• Jij     denkt 
• Hij    denkt 
• Wij    denken 
• Jullie denken 
• Zij denken 

      

Oefenen   -    Вправи  
huiswerk  -    Домашнє завдання    

 

Werkwoorden vervoegen 
• Brengen, winkelen, wandelen, 

rijden, werken, hangen, 
zeuren, kruipen, verbinden, 
zuigen, beginnen, rekenen, 
kuchen. 

 
 

відмінювання дієслів 
• Принести, магазин, ходити, 

диск, працювати, повісити, 
скиглити, повзати, 
підключити, смоктати, 
почати, розрахувати, кашель 

 

 

Brengen (Принести) 

• ik       breng 
• jij       ………. 
• hij      ………. 
• Wij    ………….. 
• Jullie ……………… 
• Zij     …………… 


