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Dit is het huis.     Dit is de stad. 

Dit is de tuin.     Dit is het dorp. 

Dit is de woonkamer.    Dit is het appartement. 

Dit is de keuken.     Dit is de flat. 

Dit is de slaapkamer.    Dit is de bank. 

Dit is de zolder.     Dit is de salontafel. 

Dit is het dak.     Dit is de radio. 

Dit is de trap.     Dit is de televisie. 

Dit is de schoorsteen.    Dit is de eettafel. 

Dit is de garage.     Dit is het vloerkleed. 

Dit is de badkamer.    Dit is het gordijn. 

 

wonen      slapen 

ik woon  wij wonen   ik slaap  wij slapen 

jij  woont  jullie wonen   jij slaapt  jullie slapen 

hij woont  zij wonen   hij slaapt  zij slapen 

zij woont      zij slaapt 

 

verhuizen      blijven 

ik verhuis  wij verhuizen  ik blijf  wij blijven 

jij verhuist  jullie verhuizen  jij blijft jullie blijven 

hij verhuist  zij verhuizen   hij blijft zij blijven 

zij verhuist      zij blijft 
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Ik woon in een huis in de stad. 

Jij verhuist van het dorp naar de stad. 

Hij woont in een flat met één woonkamer en twee slaapkamers. 

Wij blijven in de woonkamer en we kijken naar de televisie. 

Zij wil slapen, zij doet de gordijnen dicht. 

Jullie wonen in het appartement naast de garage. 

De keuken is naast de woonkamer. 

De badkamer is naast de slaapkamer. 

Op de zolder is ook een slaapkamer. 

De schoorsteen is op het dak. 

De televisie is in de woonkamer. 

 

Dit is het bed.     wassen 

Dit is de deken.     ik was  wij wassen      

Dit is het kussen.     jij wast  jullie wassen 

Dit is het laken.     hij wast  zij wassen 

Dit is de wastafel.     zij wast 

Dit is het bad. 

Dit is de douche.     drogen 

Dit is de handdoek.    ik droog  wij drogen 

Dit is de zeep.     jij droogt  jullie drogen 

Dit is de spiegel.     hij droogt  zij drogen 

Dit is de kledingkast.    zij droogt 
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Het bed staat in de slaapkamer. 

Het laken en de deken en het kussen liggen op het bed. 

De kledingkast staat ook in de slaapkamer. 

De wastafel en de douche zijn in de badkamer. 

De spiegel hangt boven de wastafel. 

De zeep ligt op de wastafel. 

De handdoek hangt naast de wastafel. 

 

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 

 

Het vloerkleed ligt voor de bank. 

De radio staat naast de televisie. 

De salontafel staat op het vloerkleed voor de bank. 

De tuin is voor het huis, dit is de voortuin. 

De tuin is achter het huis, dit is de achtertuin. 

De wekker staat naast het bed op een kleine tafel. 

Om de eettafel staan zes stoelen. 
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Dit is het fornuis.     opruimen 

Dit is de magnetron.    ik  ruim op  wij ruimen op 

Dit is de koelkast.     jij ruimt op  jullie ruimen op 

Dit is de afzuigkap.    hij ruimt op  zij ruimen op 

Dit is de wasmachine.    zij ruimt op 

Dit is de stofzuiger. 

Dit is het strijkijzer.    strijken 

Dit is de strijkplank.    ik strijk  wij strijken  

Dit is de afwasmachine.    jij strijkt  jullie strijken 

Dit is de bezem.     hij strijkt  zij strijken 

Dit is de emmer.     zij strijkt 

 

Ik ruim de keuken op. 

Jij strijkt de broek met het strijkijzer op de strijkplank. 

De afzuigkap hangt boven het fornuis. 

De bezem en de emmer staan in de keuken. 

De magnetron staat op  de koelkast. 

Hij wast de handdoeken in de wasmachine. 

Wij drogen de handdoeken op de zolder. 

Ik ruim de stofzuiger op in de kast onder de trap. 

De afwasmachine is klaar, jij moet alles opruimen. 

Jullie blijven vanavond thuis en jullie eten aan de eettafel. 
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schoonmaken      opstaan    

ik maak schoon  wij maken schoon  ik sta op  wij staan op  

jij maakt schoon  jullie maken schoon jij staat op jullie staan op 

hij maakt schoon  zij maken schoon  hij staat op zij staan op 

zij maakt schoon      zij staat op   

    

Wij maken de woonkamer schoon. 

Jullie maken het vloerkleed schoon met de stofzuiger. 

Ik maak het fornuis schoon met water en zeep. 

Jij staat om zeven uur op en gaat naar de badkamer. 

Jullie staan om acht uur op en lopen naar de keuken. 

Ik sta om half acht op en ik doe de gordijnen open. 

 

Wat doe jij?  Ik ruim de garage op. 

Wat doe jij?  Ik maak de koelkast schoon. 

Wat doe jij?  Ik was de handdoeken in de wasmachine. 

Wat doe jij?  Ik woon in een appartement. 

Wat doe jij? Ik ben in de badkamer en ik lig in het bad. 

Wat doet hij? Hij wast de lakens in de wasmachine. 

Wat doet zij? Zij maakt de eettafel schoon. 

Wat doet  hij? Hij ruimt de zolder op. 

Wat doet zij? Zij staat om half zeven op. 
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Het gordijn is dicht, het is donker. 

Het gordijn is open, het is licht. 

De spiegel hangt aan de muur, hij is heel. 

De spiegel valt van de muur, hij is kapot. 

Ik zit op de bank, ik zit zacht. 

Ik zit op de tafel, ik zit hard. 

Jij pakt het kussen, het kussen is licht. 

Jij pakt  het bed, het bed is zwaar. 

De radio is aan, ik hoor de muziek. 

De radio is uit, ik hoor niets. 

Hij gaat met de trap naar de twaalfde verdieping, dit gaat langzaam. 

Hij gaat met de lift naar de twaalfde verdieping, dit  gaat snel. 

Het huis is laag, de flat is hoog. 

De man staat drie minuten onder de douche, dit is kort. 

De vrouw ligt dertig minuten in het bad, dit is lang. 

Een wit gordijn is mooi, een groen gordijn is lelijk. 

 

De slaapkamer van Mustafa is boven. De slaapkamer is klein. 

Het bed staat naast de deur. 

Op het bed liggen een kussen, lakens en dekens. 

Boven het bed hangt een foto van Ajax aan de muur. 

De kledingkast staat naast het raam. 

Voor het raam hangt een gordijn. 
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Het gordijn is geel en wit. 

Voor het bed ligt een vloerkleed. 

Het vloerkleed is rond en het vloerkleed is grijs. 

Bij het raam staat een stoel. 

Mustafa ligt in bed en hij kijkt naar de foto van Ajax. 

Mustafa voetbalt bij Ajax, hij is de kampioen ………….. Mustafa droomt! 

 

De woonkamer is beneden. De woonkamer is groot. 

Vader zit op de bank. 

Voor de bank staat de salontafel.  

De televisie hangt aan de muur. 

Vader kijkt naar de televisie. Op de televisie is sport. 

De eettafel staat ook in de woonkamer. 

Bij de eettafel staan zes stoelen.  

Fatima zit bij de eettafel, zij maakt haar huiswerk. 

Moeder is ook in de woonkamer. 

Zij staat bij de strijkplank met het strijkijzer. 

Moeder strijkt de kleren. 

Dan is moeder klaar.  

Zij ruimt de kleren op. Zij ruimt ook de strijkplank en het strijkijzer op. 

Het huiswerk van Fatima is ook klaar. 

Moeder en Fatima zitten ook op de bank, zij kijken ook naar de televisie. 

Dat is leuk! 


