
Herhaling om uit te spreken: Повторення говорити

• bak, kam, hand, man, tam, mat, nat, pak, 
band, kant, zand, rand, plank.

• hemd, pen, tent, met, bed, krent, net, 
kers, vers, elk, eng, grens, erg.

• pit, schil, kind, zit, dit, hint, vind, drink, 
mist, stil, bril, prik, kring.

• Volk, hol, brok, krom, bord, dorp, kort, 
trom, zorg, vorm, worm, drop, slok.

• Druk, kurk, mug, vlug, hulp, bus, brug, 
jurk, zus, turk, kus, put, rug.

• Випікати, гребінець, рука, людина, ручний, 
матовий, вологий, костюм, стрічка, 
мереживо, пісок, край, Полиці

• сорочка, ручка, намет, з, ліжко, крент, сітка, 
вишня, свіжий, кожен, страшно, кордон, 
дуже.

• яма, шкірка, дитина, сидіти, це, натякати, 
знайти, пити, туман, нерухомо, окуляри, 
колоти, колоти.

• Люди, порожнисті, шматки, криві, тарілка, 
село, короткий, барабан, догляд, форма, 
черв'як, солодка, ковток.

• Тиск, пробка, комар, швидкий, допомога, 
автобус, міст, плаття, сестра, турок, поцілунок, 
ну, назад.
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• aa - klaar, daar, plaag, vraag, kraag, kaal, 
zaal, graag, zaak, raam, kraan, jaar, braaf.

• ee - mees, geef, beet, peen, teen, lees, 
breek, weet, kleeft, kleed, slee,  

• meer, keer, weer. (klinkt als i)

• Geen ii

• Oo – doof, kool, brood, pool, kloof, loop, 
droom, oom, woord

• Mooi, kooi, hooi, klinkt als oj.

• Uu – duur, muur, zuur, vuur, fuut

• Aa  - готовий, там, шкідник, питання, комір, 
голий, кімната, будь ласка, бізнес, вікно, 
кран, рік, добре

• ee -, дати, кусати, морква, палець, читати, 
перерва, знати, палички, плаття, санки, 

• більше, рази, погода. (Звучить як я) 

• no ii

• глухі, капуста, хліб, басейн, ущелина, 
прогулянка, сон, дядько, слово

• красива, клітка, сіно, звучить як oj

• Uu – дорого, стіна, кислота, вогонь, 
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Open en gesloten lettergreep   /     Відкритий і закритий склад

• Lettergrepen: Laar-kerk, A-ken-veen, 
Zuid-la-ren, Ne-der-land-se les 
(streepjes alleen voor het uitspreken)

Gesloten: klinkt kort: één …..

• hak, pad, spel, bek, pit, vis, kop, zon, 
put, zus.

Twee ..

• hak-ken, pad-den, spel-len, bek-ken, 
pit-ten, vis-sen, kop-pen, zon-nen, 
put-ten, zus-sen.

Склади: (тире тільки для вимови)

Закрито: звучить коротко: один .....

• п'ята, шлях, гра, дзьоб, яма, риба, 
голова, сонце, ну, сестра.

Два..

• каблуки, жаби, ігри, таз, шипи, риба, 
голови, сонячні ванни, колодязі, 
сестри.



Open en gesloten lettergreep   /     Відкритий і закритий склад

open: klinkt lang: twee …..

• Ha-ken, pa-den, spe-len, be-ken, ko-
pen, zo-nen, bu-ren, vu-ren

Twee ..

• hak-ken, pad-den, spel-len, bek-ken, 
pit-ten, vis-sen, kop-pen, zon-nen, 
put-ten, zus-sen.

відкрити: звучить довго: два .....

• Ha-ken, pa-den, spe-len, be-ken, ko-
pen, zo-nen, bu-ren, vu-ren

Два..

• каблуки, жаби, ігри, таз, шипи, 
риба, голови, сонячні ванни, 
колодязі, сестри.



Zelfstandig naamwoorden :Іменники

Namen  van mensen, dieren, 
dingen

• Man, vrouw, opa, kind, zus, 
buurvrouw

• Hond, paard, mier, vlinder, vogel, 
kat

• Tafel, raam, auto, huis, bank, 
kistje

Імена людей, тварин, речей

• Чоловік, дружина, дідусь, 
дитина, сестра, сусід

• Собака, кінь, мураха, метелик, 
птах, кішка

• Стіл, вікно, автомобіль, 
будинок, диван, коробка



Lidwoorden, geen regels, je moet het ‘voelen’
Статті, ніяких правил, ви повинні "відчувати" його

• de  - man , vrouw, fiets, auto, 
vogel, straat, camping

• het – huis, kind, kopje, land, 
bezoek, 

• een – man, vrouw, vogel, huis, 
kind, bezoek ……

• de - чоловік , жінка, велосипед, 
автомобіль, птах, вулиця, 
кемпінг

• це – будинок, дитина, чашка, 
країна, відвідування, 

• а – чоловік, жінка, птах, 
будинок, дитина, візит ......



leesles

Ik loop in de straat. Daar zie ik het 
meisje. Het meisje heeft Lara. Zij 
heeft een fiets. De fiets heeft een 
rode kleur. Ze roept de vrouw. De 
vrouw is de moeder van Lara. 
Moeder gaat met het meisje naar de 
supermarkt. Ze gaan een brood 
kopen. Nee, 2 broden. Ook koopt 
moeder een bloemkool. De 
bloemkool kost   € 1,50. Lara gaat de 
bloemkool betalen. Ze geeft het 
meisje een briefje van €10. Ze krijgt 
nog € 8,50 terug. 

Я йду по вулиці. Там я бачу 
дівчину. У дівчини є Лара. У неї є 
велосипед. Велосипед має 
червоний колір. Вона дзвонить 
жінці. Жінка є матір'ю Лари. Мати 
йде з дівчинкою в супермаркет. 
Вони збираються купити буханець 
хліба. Ні, 2 хліби. Мати також купує 
цвітну капусту. Цвітна капуста 
коштує € 1,50. Лара збирається 
заплатити за цвітну капусту. Вона 
подарувала дівчині купюру в 10 
євро. Вона все ще отримує € 8,50 
назад. 



Huiswerk  - Домашнє завдання

• Zoek in folders, boeken, kranten 
enz. naar woorden met 
lidwoorden (de, het, een) ervoor 
en schrijf die woorden op.

• Шукайте листівки, книги, 
газети і т.д. для слів зі статтями 
(the, the, a) перед ними і 
запишіть ці слова.


