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Dit is de groente     Dit is de peper. 

Dit is het fruit.     Dit is het zout. 

Dit is de sinaasappel.    Dit is het water. 

Dit is de banaan.     Dit is de thee. 

Dit is de tomaat.     Dit is de koffie. 

Dit is de appel.     Dit is de melk. 

Dit zijn de druiven.     Dit is de suiker. 

Dit is de wortel.     Dit is de boterham. 

Dit is de sla.      Dit is de kaas. 

Dit is de komkommer.    Dit is de worst. 

Dit is de ui.      Dit is de hagelslag. 

 

eten      drinken 

ik eet  wij eten   ik drink  wij drinken 

jij  eet  jullie eten   jij drinkt  jullie drinken 

hij eet  zij eten   hij drinkt  zij drinken 

zij eet      zij drinkt 

 

snijden     leggen 

ik snijd wij snijden   ik leg   wij leggen 

jij snijdt jullie snijden   jij legt   jullie leggen 

hij snijdt zij snijden   hij legt  zij leggen 

zij snijdt     zij legt 
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Ik eet de sinaasappel. 

Jij drinkt thee met suiker. 

Ik drink thee zonder suiker. 

Hij drinkt zwarte koffie, dit is koffie zonder melk en zonder suiker. 

Zij legt kaas op de boterham. 

Wij snijden de uien en de komkommer. 

Wij eten elke dag sla met tomaat. 

De druiven zijn wit of blauw. 

De banaan is geel. 

De peer en de appel en de sinaasappel zijn fruit. 

 

Dit is het avondeten.    koken 

Dit is de aardappel.    ik kook  wij koken 

Dit is de pizza.     jij kookt  jullie koken 

Dit is de soep.     hij kookt  zij koken 

Dit is het mes.     zij kookt 

Dit is de vork.      

Dit is de lepel.     lusten 

Dit is de vis.      ik lust   wij lusten 

Dit is het vlees.     jij lust   jullie lusten 

Dit is de kip.      hij lust  zij lusten 

       zij lust 
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Ik lust wel vlees, maar ik lust geen vis. 

Hij kookt soep met kip en groente. 

Wij snijden de pizza met een groot mes. 

Zij eet de rijst met een lepel. 

Jij legt de vork naast het mes. 

 

Ik kook de aardappels in water met een beetje zout. 

Jij eet elke dag een appel.  

Hij legt de tomaat op de pizza. 

Zij eet veel groente. 

 

Wij drinken nooit thee met suiker. 

Wij drinken altijd thee zonder suiker. 

Jullie snijden de worst. 

Zij eten een boterham met hagelslag. 

 

zetten      geven 

ik zet  wij zetten    ik geef  wij geven 

jij zet  jullie zetten    jij geeft  jullie geven 

hij zet  zij zetten    hij geeft  zij geven 

zij zet       zij geeft 
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Dit is het bord.     schenken 

Dit is de beker.     ik schenk  wij schenken 

Dit is de kiwi.     jij schenkt  jullie schenken 

Dit is de mandarijn.    hij schenkt  zij schenken 

Dit is kauwgom.     zij schenkt 

Dit is de yoghurt. 

Dit is de frisdrank.     roeren 

Dit is het ei.      ik roer  wij roeren  

Dit is de dorst.     jij roert  jullie roeren 

Dit is de honger.     hij roert  zij roeren 

Dit is het snoepje.     zij roert 

 

Eet jij graag witte druiven of blauwe druiven? 

Zij schenkt de koffie in de bekers. 

Hij roert het zout door de soep. 

Ik heb geen honger, ik heb wel dorst. 

De mandarijn is oranje. 

 

vinden      hebben      

ik vind  wij vinden   ik heb  wij hebben   

jij vindt  jullie vinden   jij hebt jullie hebben 

hij vindt  zij vinden   hij heeft zij hebben 

zij vindt      zij heeft 
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Een appel vind ik lekker, maar een banaan lust ik niet. 

Wij koken pasta met kaas en veel kruiden. 

Hij vindt het lekker als de soep heet is.  

Jullie eten één keer per week pizza met worst en tomaat. 

Leg het fruit maar op het bord. 

 

schillen       doen 

ik schil  wij schillen    ik doe  wij doen 

jij schilt  jullie schillen   jij doet jullie doen 

hij schilt  zij schillen    hij doet zij doen 

zij schilt       zij doet 

 

Wat doe jij?  Ik schil een appel. 

Wat doe jij?  Ik kook pasta in water met zout. 

Wat doe jij?  Ik roer de suiker en de melk door de koffie. 

Wat doe jij?  Ik snijd de ui in kleine stukjes. 

Wat doe jij? Ik leg de boterham op het bord. 

Wat doet hij? Hij zet de lepel in de beker. 

Wat doet zij? Zij drinkt cola zonder suiker. 

Wat doet  hij? Hij roert het fruit door de yoghurt. 

Wat doet zij? Zij geeft de banaan aan de baby. 
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Laila heeft honger. 

Zij loopt naar de kast. 

Zij pakt een boterham. 

Zij legt vis op de boterham. 

Zij eet de boterham met vis op. 

 

Mohamed heeft dorst. 

Hij loopt naar de koelkast. 

Hij pakt een fles frisdrank en hij pakt een glas. 

Hij schenkt de frisdrank in het glas. 

Hij drinkt de frisdrank op. 

 

De banaan is geel.        zijn 

De tomaat is rood.        ik ben 

De sinaasappel en de mandarijn zijn oranje.    jij bent 

De wortel is ook oranje.       hij is 

De suiker is wit en de melk is ook wit.     zij is 

Koffie zonder melk is zwart.      wij zijn 

Koffie met melk is bruin.       jullie zijn 

De druiven zijn wit of blauw.      zij zijn 

De sla is groen. 

Het brood is wit of bruin. 

De hagelslag is ook bruin. 
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Het is zeven uur. Mohamed heeft honger en hij heeft ook dorst. 

Op de tafel staat een bord. Naast het bord ligt een mes en een vork. 

Mohamed kookt een ei in een pan met water. En hij kookt water voor de thee. 

Hij maakt thee in de theepot en hij schenkt de thee in een beker.  

Hij roert met een lepel een beetje suiker door de thee. 

Hij legt twee boterhammen op het bord. Hij pakt de kaas uit de koelkast. 

 Hij snijdt de kaas en legt de kaas op één boterham. 

Hij pakt de hagelslag uit de kast. Hij doet de hagelslag ook op één boterham. 

Dit is zijn ontbijt. 

Het ei is klaar. Mohamed eet het ei en hij eet de boterham met kaas en hij eet  

de boterham met hagelslag. 

Hij eet alles op. 

Hij drinkt ook de thee op.  

Mohamed heeft geen honger en hij heeft geen dorst meer. 

Hij pakt nog twee boterhammen. Hij pakt de worst uit de koelkast. Hij snijdt de  

worst en legt de worst op de boterhammen.  

Hij doet de boterhammen in een plastic zakje. 

 De boterhammen zijn voor de lunch op school.  

Ook pakt Mohamed nog een appel voor de lunch op school.  

Alles moet in zijn schooltas. 

Dan is het acht uur, Mohamed gaat naar school. 

 


