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Dit is de broek.     Dit zijn de schoenen. 

Dit is de trui.     Dit zijn de laarzen. 

Dit is de rok.      Dit zijn de slippers. 

Dit is de jurk.     Dit zijn de sandalen. 

Dit is de bh.      Dit zijn de sokken. 

Dit is de onderbroek.    Dit zijn de veters. 

Dit is het T-shirt.     Dit zijn de handschoenen. 

Dit is de panty.     Dit is de sjaal. 

Dit is het hemd.     Dit is de das. 

Dit is de blouse.     Dit is de jas. 

Dit is de bikini.     Dit is de muts. 

 

kopen      zien 

ik koop  wij kopen   ik zie   wij zien 

jij  koopt  jullie kopen   jij ziet   jullie zien 

hij koopt  zij kopen   hij ziet  zij zien 

zij koopt      zij ziet 

 

hangen      sporten 

ik hang  wij hangen   ik sport  wij sport 

jij hangt  jullie hangen  jij sport  jullie sporten 

hij hangt  zij hangen   hij sport  zij sporten 

zij hangt      zij sport 
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De jas hangt aan de kapstok. 

De jurk hangt in de kast. 

Wij kopen nieuwe sokken. 

Hij koopt een broek. 

Zij sport in een korte broek. 

Wij sporten in sportkleding. 

Ik zie de sandalen en de slippers. 

Wij zien zomerkleding en winterkleding. 

Ik koop twee onderbroeken en één bh. 

De T-shirts hangen aan de stoel. 

 

Dit is de rits.      aantrekken 

Dit is de knoop.     ik trek aan  wij trekken aan 

Dit is de broekzak.     jij trekt aan  jullie trekken aan 

Dit is het horloge.     hij trekt aan  zij trekken aan 

Dit is de bril.      zij trekt aan 

Dit zijn de sieraden. 

Dit is de ring.     uittrekken 

Dit is de ketting.     ik trek uit  wij trekken uit 

Dit is de armband.     jij trekt uit  jullie trekken uit 

Dit zijn de oorbellen.    hij trekt uit  zij trekken uit 

Dit is de riem.     zij trekt uit 
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Het badpak is nat. De zwembroek is droog. 

De kleding voor de baby is klein. De kleding voor de man is groot. 

De laarzen zijn nieuw. De schoenen zijn oud. 

De winterkleding zit niet koud, de winterkleding zit warm. 

De trui is dik. Het T-shirt is dun. 

De knoop is vast. De rits is los. 

De broek is vuil. De jurk is schoon. 

Zijn jas is open. Mijn jas is dicht.  

 

zijn       hebben 

ik ben   wij zijn   ik heb  wij hebben 

jij bent  jullie zijn   jij hebt jullie hebben 

hij is   zij zijn    hij heeft zij hebben 

zij is       zij heeft 

 

Dit is de kledingwinkel.    zwemmen 

Dit is de markt.     ik zwem  wij zwemmen 

Dit is de mode.     jij zwemt  jullie zwemmen 

Dit is de maat.     hij zwemt  zij zwemmen 

Dit is de sportkleding.    zij zwemt 

Dit is de naald. 
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Dit is de draad.     springen 

Dit is de stof.     ik spring  wij springen  

Dit is de wol.     jij springt  jullie springen 

Dit is de katoen.     hij springt  zij springen 

Dit is de zomerkleding.    zij springt 

 

De zomerkleding is van katoen. De winterkleding is van wol. 

Hij zwemt in een zwembroek. 

Zij zwemt in een badpak of zij zwemt in een bikini. 

De man heeft schoenen met veters. De vrouw heeft schoenen zonder veters. 

 

gooien     vangen    

ik gooi wij gooien   ik vang wij vangen    

jij gooit jullie gooien   jij vangt jullie vangen   

hij gooit zij gooien   hij vangt zij vangen 

zij gooit     zij vangt  

   

rennen      

ik ren  wij rennen    

jij rent jullie rennen 

hij rent zij rennen    

zij rent      
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Mohamed heeft een jas. 

De jas is zwart  en de rits is geel. Hij heeft ook een gele muts en een gele das. 

Mohamed koopt een nieuwe spijkerbroek. De spijkerbroek kost € 75,- . 

In de spijkerbroek zijn vier broekzakken.  

Hij sport in sportkleding van NIKE.  

Hij rent op sportschoenen, de sportschoenen zijn blauw en oranje met witte 

veters. 

 

Wat doe jij?  Ik hang de jurk in de kast. 

Wat doe jij?  Ik trek mijn jas uit. 

Wat doe jij?  Ik koop schoenen op de markt. 

Wat doe jij?  Ik zie een mooie trui in de kledingwinkel. 

Wat doe jij? Ik sport in sportkleding. 

Wat doet hij? Hij trekt zijn broek aan. 

Wat doet zij? Zij zwemt in haar bikini. 

Wat doet  hij? Hij doet de veters in de schoenen. 

Wat doet zij? Zij ziet vijf knopen op de jas. 

 

Ik maak de knoop aan de jas met een naald en een draad. 

De jas past niet, de jas is te groot. 

Mijn oude schoenen passen niet, de schoenen zijn te klein. 

Een blouse van spijkerstof is in de mode. 

De sokken kosten € 2,-. 
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Mina heeft morgen een feest. Zij staat voor haar kledingkast. 

 Zij ziet broeken en truien en rokken en jurken en blouses en jassen en schoenen  

en laarzen en riemen en sjaals. 

 Mina kijkt en Mina kijkt en Mina denkt en Mina denkt.  

Zij weet het niet. Zij wil mooie kleren aantrekken voor het feest.  

Wat is mooi?  

Een spijkerbroek met een witte blouse?  Nee. 

Een rode rok met een blauwe trui?   Nee. 

Een groene jas met een bruine sjaal?   Nee. 

Een zwarte jurk met een mooie riem?   Nee. 

Een witte broek met een gele blouse?   Nee. 

Mina weet het niet en zij gaat naar haar moeder. 

Mina zegt: “Ik heb morgen een feest, wat moet ik aantrekken, ik heb geen  

mooie kleren.” 

Moeder lacht en zegt: “Jij, …… geen kleren, …… de kledingkast is vol,  

jij gaat niet naar de kledingwinkel, jij koopt geen nieuwe kleren, jij hebt geen  

geld.” 

Mina is boos, zij houdt van mode en zij wil op het feest mooi zijn. 

Dan zegt moeder: “Trek de witte jurk aan. En trek ook de rode schoenen aan.  

En pak uit mijn kast de rode ketting en de rode armband. Dat is mooi.” 

Mina is blij. Morgen is het feest en zij heeft  mooie kleren en sieraden. 

 


