Néerlandais

Ik stel me voor

VOCABULAIRE

RAPPEL

zich voorstellen

se présenter

wonen

habiter

voornaam

prénom

een huis (het)

une maison

naam

nom

een flat

un appartement

familienaam

nom de famille

een broer

un frère

Ik heet

Je m’appelle

een zus

une soeur

Ik ben tien jaar oud

J’ai dix ans

een halfbroer

un demi-frère

een meisje (het)

une fille

een halfzus

une demi-soeur

een jongen

un garçon

een huisdier (het)

un animal domestique

een hond

un chien

een kat

un chat

Ik woon

J’habite

een konijn (het)

un lapin

Ik heb geen broer

Je n’ai pas de frère

een dwergkonijn (het)

un lapin nain

Ik heb geen huisdier

een muis

une souris

Je n’ai pas d’animal
domestique

een witte muis

une souris blanche

Ik ben enig kind

Je suis enfant unique

een goudvis

un poisson rouge

een vogel

un oiseau

Ik zit in het vijfde leer- Je suis en cinquième
jaar
année

een papegaai

un perroquet

Brussel

Bruxelles

een kanarie

un canari

Antwerpen

Anvers

een schildpad

une tortue

Luik

Liège

een waterschildpad

une tortue aquatique

een cavia

un cobaye, un cochon d’Inde

Namen

Namur

een hamster

un hamster

een stad

une ville

een dorp (het)

un village
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1
Ik stel me voor (antwoord op de vragen):

Je comprends

Hoe heet je?
2

Lees de tekst en antwoord op de vragen:

Ben je een jongen of een meisje?

Hallo, ik heet Katrien. Ik ben een meisje. Ik

Hoe oud ben je ?

ben tien jaar oud. Ik zit in het vijfde leerjaar. Ik heb

Heb je broers of zussen?

een broer en twee zussen. Ik woon in een huis in
Waar woon je ?

Brussel. Ik heb een hond en een kat.

Heb je een huisdier ?
In welk leerjaar zit je?

La personne qui se présente est une
3

fille ou un garçon?
Verbind:

Comment s’appelle la personne ?
een muis
Quel âge a-t-elle?
een goudvis

een hond

A-t-elle des frères et des sœurs ? Si
oui, combien?
Où habite-t-elle ?

een kat
een konijn

A-t-elle des animaux ? Si oui, combien ?
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Je comprends

Vertaal in het Frans :

2
Lees de tekst en antwoord op de vragen:

Ik heet Nils.

Hallo, ik heet Nils. Ik ben een jongen. Ik ben negen jaar
Ik ben een jongen.
Ik heb een kat en twee honden.

oud. Ik zit in het vierde leerjaar. Ik heb twee broers en
twee zussen. Ik woon in een flat in Antwerpen. Ik heb
een hond, een goudvis en een cavia.

Ik ben negen jaar oud.
Ik woon in een flat in Brussel.
Juist

Ik heb geen broer maar ik heb
een zus.

Nils est une fille.
Il/Elle a neuf ans.

Ik zit in het derde leerjaar.

Il/Elle est en troisième année.
Il/Elle vit dans un appartement.

3

Vertaal in het Nederlands :

Il/Elle a deux sœurs.
Il/Elle a un lapin.

Je vis dans une maison.

Il/Elle vit à Namur.
Il/Elle a plusieurs animaux.

J’ai un frère et deux sœurs.
J’ai dix ans.
J’ai un chien et deux chats.
Je suis en quatrième année.
Je suis une fille.
http://www.lamaisonenfolie.be

Fout

Je comprends
Jouw beurt!

3
Luister naar de tekst en antwoord op de vragen:

1

Stel je voor :
Juist

Fout

Katleen is een jongen.
Ze is tien jaar oud.
Ze zit in het vierde leerjaar.
Ze woont in een flat.
Ze woont in Antwerpen.
Ze heeft een broer en een zus.
Ze heeft geen huisdier.

9 ans

....

Liège

.
....

2 Gebruik de beelden om de tekst aan te vullen:
Bjorn is een

. Hij is

een

.
in

, een

jaar oud. Hij heeft een

..

en een
Hij woont in een

..

Frère: Nils
Sœur: Hilde

..

.

..

..

Bjorn

..
.
.
.

. Hij heeft drie huisdieren:
en een

.
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...

2

1
Verbind:

Ik ben tien jaar oud.

J’habite en ville.

Ik heb een hond en een vogel

Je suis une fille.

Ik ben enig kind.

J’ai un frère et deux soeurs

Ik ben een meisje.

J’habite un appartement.

Ik zit in het vierde leerjaar.

Je m’appelle Samuel.

Ik woon in een stad.

Je n’ai pas d’animaux
domestiques.

Ik heet Samuel.

J’ai dix ans.

Ik heb een broer en twee zussen.

J’ai un chien et un oiseau.

Ik woon in een flat.

Je suis enfant unique.

Ik heb geen huisdier.

Je suis en quatrième.
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Je comprends
1
2
Luister naar de tekst en antwoord op de vragen:

Hoe heet de jongen ?
Hoe oud is hij ?
In welk leerjaar zit hij ?
Hoeveel zussen heeft hij ?
Waar woont hij ?
Woont hij in een flat of in een
huis ?
Hoeveel cavia’s heeft hij ?
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Textes de la compréhension à l’audition

Tekst pagina 4 nr 3

Hallo. Ik heet Katleen. Ik ben een meisje. Ik ben tien
jaar oud en ik zit in het vijfde leerjaar. Ik ben enig
kind. Ik woon in een huis in Antwerpen. Ik heb vijf
huisdieren: een hond, een dwergkonijn, een goudvis,
een waterschildpad en een kanarie.

Tekst pagina 6 nr 2

Dag. Ik heet Kurt. Ik ben een jongen. Ik ben negen
jaar oud en ik zit in het tweede leerjaar. Ik heb een
broer en twee zussen. Ik woon in een flat in Brussel,
de hoofdstad van België. Ik heb een hamster en twee
cavia’s.
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