OPDRACHTKAART

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken.
U kunt ook materiaal bestellen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Schrijven
U leert een kaartje te
schrijven

Op vakantie, of als er iemand ziek is of dood, of als iemand gaat
trouwen, schrijven mensen vaak een kaartje. In deze les leert u een
kaartje te schrijven.

Opdracht 1
Aan wie schrijf je een kaart?
Zoek bij elkaar. Trek een lijn.

X

.
Aan een
zieke

groeten uit
Parijs

Aan familie of
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bent:

Van harte
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Y Hoera!

Aan iemand
die jarig is.

Gefeliciteerd
met de
geboorte van
uw kind

Z

Aan de
ouders van
een
pasgeboren
baby
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Opdracht 2
Schrijf je wel eens een kaartje? Je mag meer antwoorden kiezen.
A
Ja, aan een zieke.
B
Ja, aan iemand die jarig is.
C
Ja, aan familie of vrienden als ik op vakantie ben.
D
Ja, aan de ouders of familie van een pas geboren baby.
E
Nee

Opdracht 3
Lees de kaart. Geef daarna antwoord op de vragen.

voorkant

achterkant

1.
a
b

Wie schrijft de ansichtkaart?
Anna
Marjan

2.
a
b

Aan wie schrijft ze de ansichtkaart?
Anna
Marjan

3.
a
b
c

Waarom schrijft ze de ansichtkaart?
Omdat Marjan ziek is.
Omdat Marjan jarig is.
Omdat Marjan een baby heeft.
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Opdracht 4: dictee
Werk samen met een andere cursist.
Cursist 1 leest de ansichtkaart op de vorige pagina voor.
Cursist 2 moet de woorden schrijven.
Klaar? Dan moet cursist 2 voorlezen en cursist 1 schrijven.

Be______________ Marjan
Hoe g_______________ het met je?
Ik hoor dat je ziek bent.
Be________________ en groetjes van
Ada.

Controleer samen de antwoorden.
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 5
Je vriendin Jamila is ziek. Schrijf een ansichtkaart voor haar.

Kijk niet meer op de vorige bladzijde!!
Vergeet niet je eigen naam op het kaartje te schrijven.

Be____________ Jamila,

Hoe g___________ het
m_______ je?
Ik hoor dat je ziek bent.
Be___________________
en groetjes van

____________________

Controleer de antwoorden (op de laatste pagina staan de goede antwoorden).
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 6
Lees de kaart. Geef daarna antwoord op de vragen.

voorkant

achterkant

1.
a
b

Wie schrijft de ansichtkaart?
Tonio
meneer de Graaf

2.
a
b

Aan wie schrijft hij de ansichtkaart?
Tonio
Meneer de Graaf

3.
a
b
c

Waarom schrijft hij de ansichtkaart?
Omdat meneer de Graaf ziek is.
Omdat meneer de Graaf jarig is.
Omdat meneer de Graaf een baby heeft.
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Opdracht 7: dictee
Werk samen met een andere cursist.
Cursist 1 leest de ansichtkaart op de vorige pagina voor.
Cursist 2 moet de woorden schrijven.
Klaar? Dan moet cursist 2 voorlezen en cursist 1 schrijven.

Beste meneer de Graaf,
G___________________ met uw verjaardag.
Ik wens u een p ________________ dag toe.
De hartelijke g ____________ van
Tonio.

Controleer samen de antwoorden.
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 8
Mevrouw Kip is jarig. Schrijf een ansichtkaart voor haar.

Kijk niet meer op de vorige bladzijde!!
Vergeet niet je eigen naam op het kaartje te schrijven.

Beste mev______________
Kip,

Gefe ________________
met uw verjaardag.
Ik wens u een pr__________
dag toe.
De har_______________
groeten van

___________________

Controleer de antwoorden (op de laatste pagina staan de goede antwoorden).
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 9
Lees de kaart. Geef daarna antwoord op de vragen.

voorkant:

achterkant:

1.
a
b

Wie schrijft de ansichtkaart?
mama
Anna

2.
a
b

Aan wie schrijft zij de ansichtkaart?
mama
Anna

3.
a
b
c
d

Waarom schrijft zij de ansichtkaart?
Omdat mama ziek is.
Omdat mama jarig is.
Omdat mama een baby heeft.
Omdat Anna op vakantie is.
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Opdracht 10: dictee
Werk samen met een andere cursist.
Cursist 1 leest de ansichtkaart op de vorige pagina voor.
Cursist 2 moet de woorden schrijven.
Klaar? Dan moet cursist 2 voorlezen en cursist 1 schrijven.

Li____________ mama,
Alles goed in Ne___________________?
Barcelona is een le_____________ stad.
We hebben al veel gezien.
Het is m_________ weer.
Heel veel l________ van je dochter
Anna.

Controleer samen de antwoorden.
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 11
Je bent op vakantie in Venetië (een stad in Italië).
Schrijf een ansichtkaart aan uw familie of een goede vriend of vriendin.

Kijk niet meer op de vorige bladzijde!!
Vergeet niet je eigen naam op het kaartje te schrijven.
Schrijf ook naam en adres van de persoon die de kaart krijgt.

Lieve __________________,

Alles goed in
Ne__________________?
Venetië is een l__________
stad. We hebben al veel gezien.
Het is mooi w_______.
Heel veel l_____________ van
____________________

Controleer de antwoorden (op de laatste pagina staan de goede antwoorden).
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 12
Lees de kaart. Geef daarna antwoord op de vragen.

voorkant

achterkant

1.
a
b

Wie schrijft de ansichtkaart?
Maria
Hans en Vera

2.
a
b

Aan wie schrijft zij de ansichtkaart?
Maria
Hans en Vera

3.
a
b
c
d

Waarom schrijft zij de ansichtkaart?
Omdat Hans en Vera ziek zijn.
Omdat Hans en Vera jarig zijn.
Omdat Hans en Vera een baby hebben.
Omdat Maria op vakantie is.
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Opdracht 13: dictee
Werk samen met een andere cursist.
Cursist 1 leest de ansichtkaart op de vorige pagina voor.
Cursist 2 moet de woorden schrijven.
Klaar? Dan moet cursist 2 voorlezen en cursist 1 schrijven.

B __________ Hans en Vera,
Gefeliciteerd met de g _____________ van jullie zoon Daniel.
Is alles g __________ gegaan?
We komen g ___________ een keer kijken naar de kleine!
G _________ van Maria.

Controleer samen de antwoorden.
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Opdracht 14
Schrijf nu zelf een ansichtkaart aan vrienden die een baby hebben gekregen.

Kijk niet meer op de vorige bladzijde!!
Vergeet niet je eigen naam op het kaartje te schrijven, en de naam van de vrienden:
De vrienden heten Victor en Levinia, hun dochter heet Eva.
Hun achternaam is Houtsma.
Ze wonen in de Bakkerstraat op nummer 14.
Hun postcode is 1254 HK. Ze wonen in Utrecht.

B _____________V_________en
Le_____________,

Gefeliciteerd met de
ge________________ van jullie
do_____________ Eva.
Is alles goed g___________?
We komen ga ____________
een keer kijken naar de
kleine !
Groeten __________________

Controleer de antwoorden (op de laatste pagina staan de goede antwoorden).
Is het fout? Probeer het nog een keer!
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Antwoordblad
Bij een kaartje schrijven 2
Opdracht 1
Aan een zieke: Van harte beterschap - kaartje 4
Aan iemand die jarig is: Van harte gefeliciteerd - kaartje 2
Aan familie of vrienden als u op vakantie bent: groeten uit Parijs - kaartje 3
Aan de ouders van een pasgeboren baby: Gefeliciteerd met de geboorte van u kind kaartje 1
Opdracht 2
Elk antwoord is goed
Opdracht 3
1. a
2. b
3. a
Opdracht 4
1. Beste
2. gaat
3. Beterschap
Opdracht 5
Beste
gaat - met
Beterschap
je eigen naam
Opdracht 6
1. a
2. b
3. b
Opdracht 7
Gefeliciteerd
prettige
groeten
Opdracht 8
mevrouw
Gefeliciteerd
prettige
hartelijke
je eigen naam
Opdracht 9
1. b
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2. a
3. d
Opdracht 10
Lieve
Nederland
leuke
gezien
mooi
liefs
Opdracht 11
De naam van je familie of vriend
Nederland
leuke
weer
liefs
je eigen naam
Opdracht 12
1. a
2. b
3. c
Opdracht 13
Beste
geboorte
goed
bezoek
Groetjes
Opdracht 14
Beste Victor Levinia,
geboorte
dochter
gegaan
gauw
je eigen naam
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