
 

Nederlands oefenen 7      
Mooi !   

  
Mooi is een vrolijk woord. Van mooie dingen kun je genieten.  
Net als leuk en lekker wordt het mooi in Nederland veel gebruikt.  
Je kunt muziek, kunst, dans, een film, natuur of een verhaal mooi vinden.  
Maar je kunt ‘mooi’ ook als reactie geven als je iets goed of fijn vindt. Bijvoorbeeld:  
Het eten is klaar. – Mooi, ik heb honger ! 
En je kunt ‘mooi’ ook gebruiken als het over het weer gaat:  Het is mooi weer. 
 
Sommige mensen zijn echt mooie mensen: vriendelijk en goed.  
Mooi hoeft niet duur te zijn: je kunt al blij worden van een bos bloemen, een mooie 
wandeling of een mooi gesprek met een vriend. 
En als je iets héél mooi vindt, dan kun je prachtig zeggen: dat schilderij is prachtig of 
het is een prachtige dag.  
 
Wat vind jij mooi? Waar kun jij echt van genieten?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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mooi - mooier – het mooiste – mooie - allermooiste - 
prachtig  
 
 
Het is ____________ weer vandaag.  
 
Ik ga met een vriend naar het museum. We gaan naar _________schilderijen kijken. 

Het schilderij van het bos vind ik ______________________ 

       
 
Het schilderij met de blauwe lucht vind ik ______________________  
 
Dat schilderij vind ik nog  ____________________,  
 
Wat vind jij het  _______________________schilderij ?  : ___________________ 
 
Omdat : ___________________________________________________________ 
 
 
Overtreffende trap  
 
mooi   mooier    de mooiste  

prachtig   prachtiger    de prachtigste  

schitterend  schitterender   de schitterendste  

groen   groener   de groenste 

blauw   blauwer   de blauwste  

fijn   fijner     de fijnste  

goed    beter     de beste  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Flandschap-schilderij-3578231%2F&psig=AOvVaw3ETKInSdYAPKVOxjlFdnFe&ust=1589308821763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCz_vXDrOkCFQAAAAAdAAAAABAb


Lied  Mooie Dag – Jayh   
https://www.youtube.com/watch?v=xGSe6wA11Xs 

Luister het lied en vul de ontbrekende woorden in.  
 
Ik heb de wekker niet gehoord het is al half één,  
Ik stap te snel uit bed met m’n verkeerde been,  verkeerde been= niet goed 
Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet,  
Drink de slechtste bak _________ die ik ooit heb gezet.   bak  = beker  
 
Ik heb haast,  
Ik zoek m’n _________,  
Maar ik vind alleen m’n slot en verder niets,  
M’n baas belt.  
‘Laat maar gaan’,  
Misschien tijd voor een nieuwe _________. 
 
Een hele mooie dag, een hele mooie dag, een hele mooie dag.  
 
Ik sta al een tijdje op Centraal _________,  
Te wachten op een trein op een verkeerd perron,   
Dus ik ren en ik haal hem net,  
Het was kantje boord,    kantje boord = nog nét op tijd 
maar ik heb hem gered.    = het is me gelukt, ik heb de trein gehaald
  
 
Ik ben doodop, m’n ogen vallen dicht,    = ik val in slaap 
Ondanks dat die bank niet al te lekker ligt,  
Ik word wakker in een vreemde _________,  
Ik heb ’t langzamerhand wel een beetje gehad.  = ik vind het niet leuk meer 
 
 
Ik sta op het plein in de _________,  
’t Is een dag die misschien niet al te lekker begon,  
Maar de zon _________ ik zie een topterras,   = een erg gezellig terras 
Ik zeg doe maar wat koels in een heel groot glas.   = iets kouds om te drinken 
 
En ik kijk op en daar ben jij,  
En stelt aan mij de vraag ‘is dit plekje _________?’,   = zit hier niemand?  
Je kijkt me aan met je stralende lach en vraagt,  
Hoe is je dag als ik vragen mag?  
 
Een hele mooie dag, een hele mooie dag, een hele mooie dag, een hele mooie dag.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xGSe6wA11Xs
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Mooie kunst en cultuur online 
 
Rijksmuseum Amsterdam (meer filmpjes in Engels) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB_wSMz6npKOaxSuQ5k5sv8pIZqg4YQ1D  
 
National Galery  London Vincent van Gogh  (Engels) 
https://www.youtube.com/watch?v=YV4YGUAHPJU 
 
Van Gogh museum Amsterdam: online bezoek (alleen film, geen tekst) 
https://www.youtube.com/watch?v=dd2byOFsXpo&list=RDCMUCmh8ObfC7uNs-
wSSR2KoFsg&index=4   
 
Hermitage Sint Petersburg  online bezoek met muziek en dans, geen tekst  
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw 
 
Virtueel bezoek Egypte 4D : 
Moskee/Madrassa Sultan Barquq: 
https://my.matterport.com/show/?m=bN9MbB6cdzi&mls=1   
 
Graftombe van Menna: 
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0AvW2Jo55TsJSjxLc4YUV
q9pRZCBqkg7jEDkf2YjL0XhrzhwJz4rPbvuE 
 
Rotterdams Filharmonisch orkest  
De vijfde van Beethoven, thuis gespeeld.   
https://www.youtube.com/watch?v=UE36988z-RQ 
 
Ballet de l’opera de Paris: Romeo en Julia,  thuis gedanst.  
https://www.youtube.com/watch?v=NiM-x4fPFRI  
 
Dans- Flashmob Grease , Station van Antwerpen  
https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ  
 
 
 
Spreekwoorden en uitdrukkingen met Mooi  
 
Mooi weer spelen.    Doen alsof iets mooier is dan het is, toneelspelen 
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.  Als je mooi wil zijn, dan moet je iets doen 
Daar ben ik mooi klaar mee.   Nu heb ik een probleem 
Je bent moeders’ mooiste niet  Je bent niet zo mooi  
Mooie liedjes duren niet lang   Geluk gaat snel over, het duurt maar kort.   
Dat komt mooi uit     Dat komt goed uit, dan kan ik wel! 
Je bent mooi op tijd     Je bent goed op tijd  
Maak het niet mooier dan het is   Je moet de waarheid vertellen. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB_wSMz6npKOaxSuQ5k5sv8pIZqg4YQ1D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB_wSMz6npKOaxSuQ5k5sv8pIZqg4YQ1D
https://www.youtube.com/watch?v=YV4YGUAHPJU
https://www.youtube.com/watch?v=YV4YGUAHPJU
https://www.youtube.com/watch?v=dd2byOFsXpo&list=RDCMUCmh8ObfC7uNs-wSSR2KoFsg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=dd2byOFsXpo&list=RDCMUCmh8ObfC7uNs-wSSR2KoFsg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=dd2byOFsXpo&list=RDCMUCmh8ObfC7uNs-wSSR2KoFsg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=dd2byOFsXpo&list=RDCMUCmh8ObfC7uNs-wSSR2KoFsg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw
https://my.matterport.com/show/?m=bN9MbB6cdzi&mls=1
https://my.matterport.com/show/?m=bN9MbB6cdzi&mls=1
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0AvW2Jo55TsJSjxLc4YUVq9pRZCBqkg7jEDkf2YjL0XhrzhwJz4rPbvuE
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0AvW2Jo55TsJSjxLc4YUVq9pRZCBqkg7jEDkf2YjL0XhrzhwJz4rPbvuE
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0AvW2Jo55TsJSjxLc4YUVq9pRZCBqkg7jEDkf2YjL0XhrzhwJz4rPbvuE
https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk&fbclid=IwAR0AvW2Jo55TsJSjxLc4YUVq9pRZCBqkg7jEDkf2YjL0XhrzhwJz4rPbvuE
https://www.youtube.com/watch?v=UE36988z-RQ
https://www.youtube.com/watch?v=UE36988z-RQ
https://www.youtube.com/watch?v=NiM-x4fPFRI
https://www.youtube.com/watch?v=NiM-x4fPFRI
https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ


 
 
 

Nieuws lezen  
Ga naar Lezen in tijden van Corona  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona  
Ga naar beneden en klik op de Start!-krant Mei 2020.  
Ga naar beneden naar: 10. Natuur & techniek: Windmolens in Nederland   

 

 
 
Windmolens geven ons schone energie: dat is mooi !  
 
Maar…. Is het ook mooi om te zien ?  
 
Wat vind jij ? Wat is het belangrijkste ?  
 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Lied  
Anders mooi  / Herman van Veen  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o0MZkBaGJFs  
 
 

Je bent mooi    niet mooier  
je bent anders  mooi  
 
Je bent lief   niet liever  
je bent anders  lief  
 
Je bent zacht   niet zachter  
je bent anders  zacht  
 
Je bent wijs   niet wijzer  
je bent anders  
mooi  
lief  
zacht  
weet  
 
'k hou van jou   'k hou van jou  
'k hou van jou   anders  
 
Je bent gul   niet guller  
je bent anders  gul  
 
Je bent goed   niet beter  
je bent anders  goed  
 
Je bent trouw   niet trouwer  
je bent anders  trouw  
 
Je bent dik   niet dikker  
je bent anders  
dun  
gul  
goed  
trouw  
 
'k hou van jou   'k hou van jou  
'k hou van jou   anders 
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Oefening: mediteren 
 
Dit is een oefening waar je rustig van wordt. Het mag zo lang duren als je zelf wilt. 
Probeer op een rustige plek te zitten. Bijvoorbeeld op bed of buiten op een bankje. 
 
Ga zitten zoals je zelf fijn vindt.  
Adem rustig in en uit door je neus. 
Doe je ogen dicht en blijf rustig ademen. 
Er komen misschien allemaal gedachten in je hoofd. 
De gedachten mogen er zijn, maar jij doet er nu even niks mee. 
Jij let vooral op rustig ademen. 
 
Dan ga je denken aan een plek waar jij ooit bent geweest. 
Een mooie, rustige plek. 
Een plek waar jij blij was. 
Wat is er zo mooi en fijn aan die plek? 
Was er mooie natuur? 
Was er mooie muziek? 
Was er mooi weer? 
Waren er fijne mensen? 
Wandel in je hoofd rustig over die mooie plek. 
Of ga misschien ergens zitten.  
Kijk om je heen. 
Voel dat je blij en rustig bent. 
Blijf rustig ademen. 
Geniet ervan zo lang je wilt. 
 
Daarna kan je langzaam weer terug naar hier en nu komen. 
Beweeg je vingers en je tenen. 
Beweeg je handen en je voeten. 
Beweeg je armen, schouders en hoofd. 
Adem diep in door je neus. 
En adem alles uit door je mond. 
Doe je ogen dan open. 
Kijk rustig om je heen. 
Adem nog één keer diep in en uit. 
En dan kan je weer verder met je dag. 

 
 
Tot volgende week!  
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