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Dit is de winkel.     Dit is het zwembad. 

Dit is de supermarkt.    Dit is het voetbalveld. 

Dit is de bakkerij.     Dit is de sportzaal. 

Dit is de slagerij.     Dit is het park. 

Dit is de boekhandel.    Dit is het ziekenhuis. 

Dit is de snackbar.     Dit is het station. 

Dit is de bibliotheek.    Dit is de bushalte. 

Dit is de disco.     Dit is de politie. 

Dit is de moskee.     Dit is de brandweer. 

Dit is de kerk.     Dit is de ziekenwagen. 

Dit is de bioscoop.     Dit is het noodnummer: 112 

 

betalen      pinnen 

ik betaal  wij betalen   ik pin  wij pinnen 

jij  betaalt  jullie betalen  jij pint jullie pinnen 

hij betaalt  zij betalen   hij pint zij pinnen 

zij betaalt      zij pint 

 

reizen       rijden 

ik reis   wij reizen   ik rijd   wij rijden 

jij reist  jullie reizen   jij rijdt  jullie rijden 

hij reist  zij reizen   hij rijdt  zij rijden 

zij reist      zij rijdt 
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Ik pin bij de kassa in de winkel. 

Zij rijdt met de scooter naar het voetbalveld. 

Hij betaalt  €15,- bij de bioscoop. 

Jullie dansen in de disco. 

Zij fietsen naar het zwembad. 

De ziekenwagen rijdt naar het ziekenhuis. 

De bushalte is voor het station. 

De bibliotheek is naast de kerk. 

Zij gaan op vrijdag naar de moskee. 

Jullie gaan op zondag naar de kerk. 

Bij  het voetbalveld is ook een zwembad. 

 

Dit is de straat.     fietsen 

Dit is de stoep.     ik fiets  wij fietsen 

Dit is het fietspad.     jij fietst  jullie fietsen 

Dit is het verkeersbord.    hij fietst  zij fietsen 

Dit is de lantaarnpaal.    zij fietst 

Dit is het zebrapad. 

Dit is het kruispunt.    dansen 

Dit is de rotonde.     ik dans  wij dansen 

Dit is de fiets.     jij danst  jullie dansen 

Dit is de scooter.     hij danst  zij dansen 

Dit is de auto.     zij danst 
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Zij danst in de disco. 

Bij het kruispunt staan verkeerslichten. 

Hij fietst naar de snackbar. 

Ik fiets niet op de stoep. 

De brandweerwagen rijdt op de rotonde. 

Het verkeersbord betekent verboden te fietsen. 

 

Ik ben bij de bushalte en ik wacht op de bus. 

Jij bent in het station en jij wacht op de trein. 

Hij is op het voetbalveld en hij traint met de bal. 

Zij is in de disco en zij danst. 

Wij zijn in de bakkerij en wij betalen het brood. 

Jullie zijn in de bibliotheek en jullie pakken drie boeken. 

Zij zijn in de snackbar en zij betalen met de pinpas. 

 

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 
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Dit zijn de boodschappen.   bidden 

Dit is de kassa.     ik bid   wij bidden 

Dit is de winkelwagen.    jij bidt  jullie bidden 

Dit is de pinautomaat.    hij bidt  zij bidden 

Dit is de pinpas.     zij bidt 

Dit is de Euro. 

Dit is de prijs.     wachten 

Dit is de portemonnee.    ik wacht  wij wachten  

Dit is het geld.     jij wacht  jullie wachten 

Dit is de munt.     hij wacht  zij wachten 

Dit is het biljet.     zij wacht 

 

Wij bidden in de moskee. 

Jij doet boodschappen op de markt. 

Ik doe boodschappen in  de supermarkt. 

Waar is de portemonnee? 

De portemonnee is in het winkelmandje. 

 

boodschappen doen      

ik doe  boodschappen  wij doen boodschappen    

jij doet boodschappen  jullie doen boodschappen  

hij doet boodschappen  zij doen boodschappen 

zij doet boodschappen    
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opbellen      

ik bel op  wij bellen op   

jij belt op  jullie bellen op 

hij belt op  zij bellen op   

zij belt op      

 

Ik bel de juf op. 

Zij belt het noodnummer op. 

De politieagent fietst in het park. 

De bus stopt voor het zebrapad. 

Het winkelwagentje staat voor de supermarkt. 

Wij reizen met de bus naar het hotel 

 

 

Wat doe jij?  Ik doe boodschappen. 

Wat doe jij?  Ik betaal bij de kassa. 

Wat doe jij?  Ik dans in de disco. 

Wat doe jij?  Ik fiets over de rotonde. 

Wat doe jij? Ik pin € 50,- bij de pinautomaat. 

Wat doet hij? Hij reist met de trein naar Amsterdam. 

Wat doet zij? Zij wacht op de bus bij de bushalte. 

Wat doet  hij? Hij fietst op het fietspad naar het station. 

Wat doet zij? Zij doet boodschappen in de supermarkt en op de markt. 
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De straat is breed en het fietspad is smal. 

De bushalte is dichtbij. Het station is ver. 

Het zebrapad is zwart en wit. 

Het zwembad is niet diep, het zwembad is ondiep. 

De groente is op de markt goedkoop. 

De groente is in de supermarkt duur. 

De man heeft een grote, mooie auto, hij is rijk.  

Ik heb een kleine, lelijke auto, ik ben arm. 

 

Emine moet boodschappen doen. Zij fietst naar de supermarkt. 

Bij de supermarkt zet zij haar fiets tegen de lantaarnpaal.  

Zij pakt een winkelwagentje en zij loopt de winkel in. 

Ze legt alle boodschappen in het winkelwagentje en zij gaat naar de kassa. 

Bij de kassa moet Emine lang wachten, er zijn veel mensen in de rij voor de  

kassa. Eindelijk is Emine aan de beurt en kan zij betalen. 

ooooohhh help, Emine is haar portemonnee vergeten. Hoe moet zij nu betalen? 

Gelukkig heeft zij haar pinpas wel in haar tas en kan zij pinnen.  

Zij wil ook nog naar de markt, op de markt kan je vaak niet pinnen, dus pint  

Emine bij de pinautomaat een biljet van € 20,-.  

Nu kan zij op de markt kaas kopen. Dan gaat zij naar de bibliotheek.  

Zij moet een boek terugbrengen.  

Daarna fietst Emine naar huis, zij wil snel koken, want vanavond gaat zij met  

haar vriendin naar de bioscoop. Dat is gezellig! 


