
Leesoefeningen niveau A1

Tekst 1
Lees de tekst en beantwoordt de vragen 

Carolina is niet op school                                              waar / niet waar
Fatima is ouder dan Carol                                             waar / niet waar
Fatima leest graag teksten in dikke boeken                waar / niet waar
Carolina leert luisteren op school                                waar / niet waar

 

Fatima is op school. Haar zusje is niet op school. Carolina is pas
2 jaar. Op school leert Fatima spreken, luisteren en schrijven.
Ze mag ook op de computer oefenen. Ze vindt lezen heel leuk.
De dunne boeken leest zij graag.

Tekst 2

Hallo, ik ben Kim. Ik heb het druk. Morgen is het maandag. Dan
moet ik naar school. Overmorgen ook. Vandaag krijg ik visite.
Woensdag moet ik naar de dokter met mijn dochter. Donderdag
en vrijdag moet ik werken. 

Kim heeft een rustige week                                             waar / niet waar
Op zondag krijgt Kim visite                                              waar / niet waar
Kim heeft een kind                                                            waar / niet waar
Kim werkt twee dagen                                                      waar / niet waar
Kim gaat op dinsdag naar school                                   waar / niet waar
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Antwoorden


