Nederlands voor beginners - les 3
Uit welk land kom je?
Dag Emily. Uit welk land kom je?
Ik kom uit Nieuw Zeeland. Maar ik heb nu de Nederlandse nationaliteit.
Hoe lang woon je al in Nederland? Woon je hier al lang?
Ja, ik woon hier al acht jaar.
Hoe oud ben je? Wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren op twaalf maart 1975.
Woon je alleen, bij vrienden of bij familie?
Ik ben getrouwd, met een Nederlander. Ik ben vijf jaar met hem getrouwd.
Zijn naam is Jack de Heer. We wonen in Delfzijl.
Wonen jullie in het centrum? Nee, in een flat buiten het centrum.
Hebben jullie kinderen? Ja, we hebben drie kinderen.
Een jongen van vier, een meisje van zes en een meisje van acht.
De maanden van het jaar
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
De dagen van de week
Prettig weekend!
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
het weekend het weekeinde
Vraagwoorden
wie wat waar hoe waarom wanneer welke
Vragen
Antwoorden
Wie ben je?
Ik ben Leo. Mijn naam is Leo. Ik heet Leo.
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Groningen.
Waar woon je nu?
Ik woon nu in Tilburg.
Wat is je naam?
Ik ben Linda Mijn naam is Linda. Ik heet Linda.
Wat doe je?
Ik ben bakker. / Ik meng het meel en kneed het deeg.
Wat is dit?
Dit is een pen met een geheime camera.
Hoe heet je?
Ik ben Bea. Mijn naam is Bea. Ik heet Bea.
Hoe gaat het?
Heel goed! En met jou?
Hoe laat begint de les?
De les begint om half zes.
Waarom ben je hier?
Ik ben hier voor de Nederlandse les.
Waarom volg je Nederlandse les?
Dat vind ik leuk en nuttig.
Waarom wil je dit allemaal weten?
Dat is een goede vraag.
Wanneer begint de les?
De les begint om half zes.
Wanneer start de film?
De film begint om kwart voor elf.
Welke film ga je kijken?
Mad Max Fury Road.
Welk boek ga je lezen?
De wilde dromen van Madelein.
Welke dag is het vandaag?
Het is vandaag vrijdag.
Dat gaat je niets aan! ( This is none of your business! )
Hoe gaat het?
Het gaat ...
En met jou? ( En met u? )
Heel goed! Goed. Zijn gangetje.
Moah. Zozo. Niet zo goed.
Slecht. (Klote, Shit, Kut.) Heel slecht Super slecht. ( Zwaar klote). Vreselijk. Verschrikkelijk.
Wat is er aan de hand? ( What’s going on? )
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Hoe laat is het?
Het is ..
Twee uur.
Vijf over twee.
Tien over twee.
Kwart over twee.
Tien voor half drie.
Vijf voor half drie.
Half drie.
Vijf over half drie.
Tien over half drie.
Kwart voor drie.
Tien voor drie.
Vijf voor drie.
Drie uur.
weten
ik
weet
jij u
weet
hij zij het
weet
wij
weten
jullie
weten
zij
weten

Ik weet het niet, ik heb geen horloge bij me.

mengen
meng
mengt
mengt
mengen
mengen
mengen

kneden
kneed
kneedt
kneedt
kneden
kneden
kneden

koken
ik
kook
jij u
kookt
hij zij het
kookt
wij
koken
jullie
koken
zij
koken
Wie kookt er vandaag?
Wie bakt de aardappels?
Wie braadt het vlees?
Wie schilt de aardappels?

bakken
bak
bakt
bakt
bakken
bakken
bakken

braden
snijden
schillen
braad
snijd
schil
braadt
snijdt
schilt
braadt
snijdt
schilt
braden
snijden
schillen
braden
snijden
schillen
braden
snijden
schillen
Het kookboek.
Het recept.
In dit kookboek staan goede recepten.
( frituren, grillen, stoven, .. )

koffie zetten
ik
zet koffie
jij u
zet koffie
hij zij zet koffie
wij
zetten koffie
jullie zetten koffie
zij
zetten koffie
Wie zet er koffie?
Wie heeft er zin in koffie?

thee zetten
zet thee
zet thee
zet thee
wij zetten thee
jullie zetten thee
zij zetten thee
Wie zet er thee?
Wie heeft er zin in thee?

Koken

( zin hebben in )

