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Holland
Nederland
wonen
komen uit
de hoofdstad

Amsterdam
de gracht

de bloem
de tulp
de kas

het weiland
het schaap
de koe
grazen

l'Olanda
I Paesi Bassi
abitare
venire
la capitale

Amsterdam
il canale

il fiore
il tulipano
la serra

il prato
la pecora
la mucca
pascolare

il latte
lo yogurt
il formaggio

il re
la regina
il principe
la princessa

l'acqua
il fosso
il fiume
la diga

il mulino
il vento
girare

de melk
de yoghurt
de kaas

de koning
de koningin
de prins
de prinses

het water
de sloot
de rivier
de dijk

de molen
de wind
draaien
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W O O R D E N L I J S T

FACEBOOK

TAAL EN CULTUUR

In dit document vind je een
woordenlijst met woorden uit een
Leer-Italiaans artikel. Leer Italiaans is
een wekelijkse rubriek die verschijnt
op het blog Salve Falo op
deitaliaanseschool.nl

Ik probeer dagelijks wat te posten
op Facebook. Quotes, weetjes en
artikelen zullen er vaak voorbij
komen. Wil je dat ook? Volg me dan!

Je kunt ontzettend veel doen op
deitaliaanseschool.nl. Wat dacht je
van een twintigdelige cursus om de
taal te leren? Het ontdekken van de
Italiaanse keuken? Of je topografie
van het land bijspijkeren?

SCHOOL
Mijn naam is Olaf en ik ben gek op
de Italiaanse taal en de cultuur van
de Italianen. Vandaar mijn website
en blog. 

PRAKTISCHE ZINNEN
Ik kom uit Holland!
Vengo dall'Olanda
Bekend van de bloemen.
Conosciuto dei fiori 
Nee, ik woon niet in een molen.
No, non abito in un molino.
Amsterdam is de hoofstad van Nederland.
Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi.

https://www.facebook.com/falositaliaanseschool/?ref=hl

