Welk woord heeft het?
Oefenen met het-woorden

Woorden uit de basiswoordenlijst

-

Oefenen met het, dit en dat

Stel een vraag en geef antwoord. Gebruik het, dit en dat
Voorbeeld: het adres
Van wie is ........ adres?
............. is van mij. ............. adres is van mij.
Waar staat / ligt / is ........ adres? ............ staat / ligt / is in mijn agenda / op tafel.
Soms kun je niet vragen: Waar .......? Dan kun je vaak wel vragen: Wanneer?
Voorbeeld: het bezoek
Wanneer is ................... bezoek? ................ bezoek is om ................. uur / op ................. dag, etc.
Andere vragen: Is ..................... leuk (mooi, fijn/ lekker) ?
Vind je ..................... leuk (mooi, fijn/ lekker)?
Woord

Vraag

het adres

Van wie is ...................... adres? Waar ligt ......................... adres?

het beroep

Is .................... beroep leuk / moeilijk?

het geld

Van wie is ...................... geld? Waar ligt ......................... geld?

het kind

Van wie is ...................... kind? Waar is ......................... kind?

het telefoonnummer

Van wie is ......... telefoonnummer? Heb je .......... telefoonnummer?

het nummer

Van wie is .............. nummer? Heb je .................. nummer?

het werk

Is .............. werk leuk / moeilijk? Hoe lang doe je .................. al?

het bezoek

Wanneer is ................ bezoek? Vind je ..................... leuk?

het feest

Wanneer is ................ bezoek? Vind je ..................... leuk?

het huis

Van wie is ...................... huis? Waar staat ......................... huis?

het idee

Vind je .................idee leuk? Vind je ........... idee goed?

het kwartier

Was .......... kwartier lang? Waar was je .................. kwartier?

het uur

Was .......... uur lang? Ging ........... uur snel voorbij

het voetballen

Duurt ........... voetballen lang? Vind je ..................... leuk?

het weekend

Wanneer is ........ weekend? Vond je ............ weekend leuk?

het bed

Van wie is ...................... bed? Waar staat ......................... bed?

het ijs

Van wie is ....... ijs? Waar staat ........ ijs? Vind je ........... lekker?

het meisje

Waar woont ........... meisje? Waar komt ...................... vandaan?

het kantoor

Is ............. groot? Waar staat ......... kantoor? Is ........... mooi?

het strand

Waar is ......... strand? Vind je ............... strand mooi?

het weer

Duurt ........... weer lang? Vind je ............. weer fijn/ lekker?
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Stel een vraag en geef antwoord. Gebruik het, dit en dat

Vraag

Woord

het bord

Van wie is ....... bord? Waar staat ...... bord? Is .................. mooi?

het gevaar

Is d..... g................ groot? Vind je ............. gevaar spannend?

het jasje

Van wie is ....... jasje? Waar is .......... jasje? Is .................. mooi?

het kaartje

Van wie is ............ kaartje? Waar is ........... kaartje?

het loket

Waar is ............. loket voor? Waar is ............. loket voor informatie?

het plastic

Vind je ................ sterk? Wat doe je met d .............. plastic?

het retour

Is ............... retour duur? Waar koop je ...........................?

het spoor

Is ........... spoor hier? Waar is ...................... spoor?

het station

Waar is .............. station? Vind je ........................... mooi?

het vliegtuig

Waar staat ............. vliegtuig? Staat ...................... ver weg ?
Is ...................... groot?

Meer frequente het-woorden
het aantal
het blik
het brood
het dropje
het ei
het fruit
het gebak
het gehakt
het glas
het lamsvlees
het ons
het ontbijt
het pak
het pond
het rundvlees
het stuk
het varkensvlees
het verschil
het vlees
het zout
het colbert
het overhemd
het patroon
het shirt

het model
het procent
het T-shirt
het bloed
het gezicht
het poeder
het rccept
het spreekuur
het verwijsbriefje
het water
het ziekenfonds
het antwoordapparaat
het cadeautje
het formulier
het toestel
het verhaal

