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Name: Het ontbijt - Luisteroefening 21.02.2019

1 Luis ter. Kruis het goede ant woord aan!

Wat eet Tom door de week mee stal?

ont bijt ko ek met boter
bo ter ham men met jam
fruit
mues li met yo ghurt

Hoe vaak eet Jan ne ke brood?

ie de re dag
nooit
soms
al tijd

Wat drinkt Tom door de week?

thee
si naas ap pel sap
kof fie
water

Wat drinkt Jan ne ke al tijd door de
week?

ont bijt ko ek met boter
bo ter ham men met jam
fruit
mues li met yo ghurt

Jan ne ke eet in het weekend verse
brood jes met worst en kaas.

waar
niet waar

In het weekend drinkt Tom geen kof fie.

waar
niet waar

Jan ne ke slaapt zon dags al tijd uit.

waar
niet waar

Jan ne ke drinkt op zon dag heel graag
kof fie met melk.

waar
niet waar

2 Luis ter en schri jf de goede woor den in de gaat jes!

Door de week eet ik  elke dag het z elf de. Één of twee bo ter ham -

men met jam en veel kof fie om wak ker te wor den. En jij?

 
Ik eet  brood. Mee stal fruit. En  een dun plak je ont bijt -

ko ek, want ik moet aan mijn lijn den ken. En ik drink  thee. Kof fie

sma akt me 's och tends vroeg niet.

En , wat eet je dan?
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3 Wat eten en drin ken Jan ne ke en Tom in het weekend?

• Jan ne ke • Tom
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