Menukaart
B1
Je krijgt een voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Maak de
opdrachten. Zo oefen je toch een beetje Nederlands. En misschien win je er ook
nog wel een leuke prijs mee.
Voorgerecht:
 Onderstreep de bijvoeglijke naamwoorden
Lees het verhaal en onderstreep de bijvoeglijke naamwoorden. Let op hoe je de
bijvoeglijke naamwoorden schrijft bij de-woorden en bij het-woorden.
Op een zonnige zondagmorgen stopte een lelijke auto in een nieuwe verbrede straat.
Knappe Karin was net bezig om de gouden ketting en de zilveren ring van haar aardige
moeder te poetsen. Ze keek naar buiten en zag dat er een kleine vrouw met rood haar
uitstapte. Ze droeg een korte jurk met zwarte zonnebril en op haar hoofd droeg ze een
rieten hoed. In haar kleine handen hield ze een groot cadeau vast. Ze liep naar het gesloten
hek van de fleurige voortuin van Karin en opende het houten deurtje. Daarna liep ze naar de
blauwe voordeur en drukte ze op de ronde bel. Karin liep naar de lange gang en opende de
piepende voordeur. ‘Gefeliciteerd’ zei de kleine vrouw ‘U heeft de geweldige straatprijs
gewonnen!’. Met het gewonnen cadeau werd de vrolijke Karin door haar lieve buren
gefeliciteerd.

Tussengerecht:
 Bijvoeglijke naamwoorden clusteren
Klik op onderstaande link en luister naar het liedje ‘Het bijvoeglijke naamwoord van
de Liedjeskast’. Verdeel de bijvoeglijke naamwoorden van het voorgerecht in drie
groepen. Link  https://www.youtube.com/watch?v=jqskXyR4fxU
Bijvoeglijk naamwoord
gevoel, kleur,
eigenschap

Bijvoeglijk naamwoord
materialen

Bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

Meestal eindigt het bijvoeglijk naamwoord op een ‘e’, maar niet altijd. Als je twijfelt over
hoe je het bijvoeglijk naamwoord schrijft, gebruik je onderstaand schema:
Bijvoeglijk naamwoord van een gevoel, kleur of eigenschap:
de-woorden:
het-woorden:
De boterham is bruin.

Het brood is bruin.

de bruine boterham
het bruine brood
een* bruine boterham
een* bruin brood
bruine boterham
bruin brood
* Dit geldt ook voor de woorden: geen, veel, weinig, wat, een beetje, zo’n, ieder,
elk, enig, welk, wat voor, genoeg en allerlei.
Bijvoorbeeld: geen bruine boterham / geen bruin brood.
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Bijvoeglijke naamwoorden van materiaal:
Woorden van materialen eindigen meestal op –en (de houten tafel, de gouden schaal).
Een aantal uitzonderingen zijn: linnen, plastic, nylon, bamboe, fleece, linoleum, kunststof
en aluminium (de plastic tafel, het fleece vest).
Bijvoeglijke naamwoorden van een werkwoord:
Een voltooid deelwoord wordt ook wel eens gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Het is
dan geen werkwoord meer, maar een bijvoeglijk naamwoord. Het zegt iets over het
woord dat erna komt (het zelfstandig naamwoord).


Voltooid deelwoord eindigt op d of t:
Het schip strandde op de kust.  (verleden tijd)
Het schip is gestrand.  (voltooid deelwoord)
Het gestrande schip.  (bijvoeglijk naamwoord)  GEEN dd

Je schrijf het bijvoeglijk naamwoord van een werkwoord nooit met dd of tt.


Voltooid deelwoord eindigt op –en:
Het gehakt is gebraden.  (voltooid deelwoord)
Het gebraden gehakt.  (bijvoeglijk naamwoord)

Hoofdgerecht:
 Saai of toch niet?
Lees het onderstaande verhaal en voeg bij elk zelfstandig naamwoord een
bijvoeglijke naamwoord toe. Zorg ervoor dat het verhaal nog spannender, leuker en
gekker wordt. Gebruik minimaal 3 bijvoeglijke naamwoorden van materialen en 3
bijvoeglijke naamwoorden van werkwoorden.
Vanochtend werd ik wakker van een droom. Het was een droom met allemaal mensen. Ze
riepen dingen. Toen kwam er een reus met een neus aangereden in zijn auto. Hij stapte uit
en na hem stapten er ook 30 vogels uit de auto. Alle mensen keken geschrokken. Wat deed
een reus nou met 30 vogels in zo’n auto?! Opeens klonk er muziek. Ik schrok en verstopte
me achter mijn bank. Door mijn handen gluurde ik naar het beeldscherm en zag dat er een
man kwam aangelopen. Hij vroeg de reus en de vogels om op het podium te komen. En wat
er toen gebeurde? Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. De reus en zijn 30 vogels
deden een dans en aan het einde gingen ze allemaal op zijn neus zitten. Ik wilde dat mijn
vriend erbij was geweest! Hij gelooft me natuurlijk nooit.

Nagerecht:
 Alfabet
Bedenk met elke eerste letter van het alfabet een woord dat je kunt eten of drinken.
Zorg ervoor dat het eten en drinken nog lekkerder, aantrekkelijker of juist minder
lekker klinkt door een extra eigenschap toe te voegen. Probeer af te wisselen tussen
de-woorden en het-woorden. Doe het zo:
A: de appel

de knapperige appel

een knapperige appel

B: het besje

het blauwe besje

een blauw besje

C: de …..
D: het …..
E: de …...
F: het …..
G: de …..
H: het …..
I: de …..
….
….
….
….

de ….
het …..
de ….
het …..
de ….
het …..
de ….

een
een
een
een
een
een
een
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