
 

Nederlands oefenen 4      
Lekker !  

  
 

Leuk, gezellig en lekker zijn echt Nederlandse woorden.  
We moeten nóg langer thuis blijven.  
Dat is niet leuk. En ook niet gezellig.  
Maar we kunnen het wel lekker maken. Soms moet je jezelf een beetje verwennen. 
Een koekje bij de thee of iets lekkers koken.  
Lekker van het zonnetje genieten. Lekker lui zijn. Lekker …. 
Hoe doe jij dat? Wat vind jij lekker?  
 
Schrijf een paar woorden op over lekker 
 
___________________________  _____________________________ 
 
___________________________  _____________________________ 
 
___________________________  _____________________________
   

Overtreffende trap voor leuk, lekker en gezellig 
 
leuk  –  leuker – leukste  
lekker  –  lekkerder  –  lekkerste 
gezellig  – gezelliger – gezelligste 
 
Ik vind rijst   ______________ dan aardappelen, maar pizza is het ____________  
 
Mijn vriendin kan ____________koken. 
 
Ik ga graag  naar haar toe. We lachen veel, het is altijd _______________ bij haar. 
 
Koningsdag vind ik ____________  
 
Iedereen is dan blij, in de winkels kun je  ____________oranje tompouces kopen. 
 
En als het zonnetje schijnt dan is het nog  ______________. 
 
Samen met vrienden vind ik het ________________. 
 
Ik hoop dat we snel weer mogen afspreken, dat is veel ___________________ 



 
 
 
Songtekst 
Jeangu Macrooy  
Laten we dansen laten we zingen  
https://www.youtube.com/watch?v=8ifR_DBvIy4  
 
 
We zouden dansen      (zouden= verleden tijd van zullen)  
we zouden zingen  
we zouden proosten op de koning  
het hele land een feest  
 
Met z’n allen op de straat  
maar de vlag gaat uit  
de muziek gaat aan  
en ik denk aan jou  
denk je ook aan mij?  
 
Laten we dansen  
laten we zingen  
laten we proosten op elkaar 
laten we feesten, 
laten we springen 
 
Op de gezelligste dag van het jaar 
kleuren we het land oranje  
we vieren het thuis  
en toch een beetje samen   
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Filmpjes  
Kijk naar dit filmpje over een kook - challenge:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZDwenrPypSg  
 
Bekijk de woorden- platen Groente en Fruit die bij de e-mail zitten.  
 

Groente of fruit ? Welke kleur heeft het ?  
 
wortel   ______________   _________________ 
 
paprika ______________   _________________ 
 
tomaat  ______________   _________________ 
 
ananas ______________   _________________ 
 
mandarijn ______________   _________________ 
 
ui  ______________   _________________ 
 
aardbei ______________   _________________ 
 
appel  ______________   _________________ 
 
perzik  ______________   _________________ 
 
citroen ______________   _________________ 
 
asperges ______________   _________________ 
 
 
 

  Lekker lezen  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDwenrPypSg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDwenrPypSg


 
Nieuws lezen 
 
Ga naar Lezen in tijden van Corona  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona  
ga een stukje naar beneden en klik op de Start!-krant April 2020. 
Ga helemaal naar beneden: Wist je dat? Nederlanders gelukkig dankzij steun. 
 
Uitleg moeilijke woorden: 
steun     er is iemand die jou helpt 
een plaatsje zakken   je was de vijfde, nu ben je de zesde beste 
op iemand kunnen rekenen zeker weten dat iemand jou helpt als dat nodig is 
gul zijn                    je deelt wat je hebt met anderen  
hoog scoren    je doet het erg goed  
op iemand kunnen terugvallen als je het moeilijk hebt, dan heb je iemand  

om mee te praten, die wat voor jou wil doen. 
 
 
Wat vind jij? Is Nederland voor jou een goed land?  
Wat vind je hier fijn?  Wat vind je niet leuk in Nederland? 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 

    Lekker slapen  
 
 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona


 
Oud-Nederlands gedicht  
 
O oven, o oven!  

Bak onder, bak boven,                                                

Bak plat en bak rond –  

Bak bolletjes voor mijn mond.                 

 

 
 
 
Spreekwoorden met lekker  
 

       
De appel valt niet ver van de boom.   Dat is een eitje. 
= kinderen lijken op hun ouders    = Dat is heel makkelijk.    
 

      
 
Ergens geen kaas van gegeten hebben.  Met de neus in de boter vallen 
= daar weet ik niks van     = geluk hebben  
 

     

De liefde gaat door de maag.    Lekker in je vel zitten. 
= Als je lekker kookt, dan houdt hij van je.   = Je gezond en goed voelen 



 
Recept voor Asperge soep  
 
https://www.youtube.com/watch?v=k60fqGVwAVM  

Nodig voor het recept van de kook video: 
500 gram witte asperges  
50 gram boter  
100 gram bloem 
125 ml room (ml = mili-liter)   
1 eierdooier  (het geel van het ei)  
witte wijn (een klein beetje)  
peterselie 
zout en peper  
 

 Lekker soepje  
 
 
Van half april tot half juni kun je witte asperges kopen. In de maand mei zijn ze niet erg duur.  
 
Jouw lievelingsgerecht 
 
Wat vind jij lekker? Wat kan jij goed maken?  
Welke ingrediënten gebruik je dan (wat doe je er allemaal in?) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=k60fqGVwAVM
https://www.youtube.com/watch?v=k60fqGVwAVM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsaskookt.blogspot.com%2F2010%2F05%2Faspergesoep.html&psig=AOvVaw1G-cnvZElwjkiSSgh_eHgM&ust=1587591516355000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiv4bi9-ugCFQAAAAAdAAAAABBj


 
  
 
Woordenschatopdracht 

 
Hieronder zie je een woordslang, een slang gemaakt van woorden. Alle woorden in de slang 
hebben te maken met eten en drinken. Zoek alle woorden en schrijf ze met het juiste lidwoord 
(‘de’ of ‘het’) op. 

koekjewaterappelbroodmelktaartkoffiepizzaeithee  
 
 
 
______________  ________________    ________________ 
 
 
______________  ________________  ________________ 
 
 
___________  ___________  ____________ _______________ 
 
 
 
 

 Lekker liggen  
 

 
 
Tot volgende week!  
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