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Italiaans op één A4

pers. v.n.w.
ik : io
jij : tu
hij/zij : lui / lei
wij : noi
jullie : voi
zij : loro

regelmatig 
werkwoord:
dansen = ballare
(io) ballo
(tu) balli
(lui/lei) balla
(noi) balliamo
(voi) ballate
(loro) ballano

vervoeging: zijn       hebben     gaan
(io) sono ho vengo
(tu) sei hai vieni
(lui/lei) e ha viene
(noi) siamo abbiamo veniamo
(voi) siete avete venite
(loro)   sono hanno vengono
voltooid deelwoord:

sono ho sono
stato avuto venuto

grammatica-regels:
Zin: werkwoord – lijdend voorwerp – plaats
Bijv. naamwoord meestal achter het zelfst. nw
Pers. voornw. wordt alleen bij nadruk gebruikt.  
→Mangiamo il pane in treno bianco
Er zijn manlijke en vrouwelijke uitgangen, in zelfst. nw en 
in werkwoorden. Il treno, i treni. La donna, le donne

uitspraakregels t.o.v. het Nederlands:
1. Elke letter wordt uitgesproken, heel makkelijk. 
Dus u → oe, ei → ee-ie, ui → oe-ie, ie → ie-ee
3. C met daar achter een i of e → tsje of tsji
4. C met daarna een a of o of u of h = k
5. Klemtoon meestal op een na laatste lettergreep
6. De o en a aan het eind wordt als o (niet als oo) 
uitgesproken. Vino rosso, niet vinoo rossoo

bijwoorden
nu : adesso
straks : dopo
bijna : quasi
overal : appertutto

ergens : in un posto

nergens : da nessuna

parte

iemand : qualcuno
niemand : nessuno
iedereen : tutti
samen : insieme

enkelvoud en meervoud:

vrouwelijke woorden op 
-a zijn in meervoud –e 
→ la donna, le donne
manlijke woorden op -o, 
zijn in meervoud –i → il
treno, i treni (meestal)

huis : la casa
tafel : la tavola
stoel : la sedia
bed : il letto
brood : il pane
water : l’aqua
wijn : il vino
bier : la bierra
auto : la macchina
fiets : la bici(cletta)
trein : il reno

winkel  : il negozio
stad : la citta
dorp     : il paese
mens    : un uomo
kind      : un bambino
vader    : il padre
moeder: la madre
jongen : il ragazzo
meisje  : la ragazza
geld      : il soldi
wereld  : il mondo

liefde: l’amore
vriend: il amico / l’amica
angst: il paura
blijheid: la goia
boosheid: rabbia

lidwoord
Il (m. ev)
La (v. ev)
I (m, mv)
Le (v, mv)

en soms
gli
l’



Italiaans op één A4

begroeten
hallo : cia
goedemorgen : buon giorno
goedenavond : buona sera
dank je wel : grazie
alsjeblieft : per favore
sorry : scusa

kalender
maandag : lunedi
dinsdag : martedi
woensdag : mercoledi
donderdag: giovedi
vrijdag : venerdi
zaterdag : sabato
zondag : domenica
uur : ora
dag : giorno
week : settimane
maand : mese
jaar : anno
gisteren : ieri
vandaag : oggi
morgen : domani
altijd : sempre
nooit : mai
soms : a volte

vragen
Wie? : Chi?
Wat? : Cosa?
Waar? : Dove? 
Wanneer? : Quando?
Hoe? : Come?
Waarom? : Per che?

voorzetsels
in : in 
op : su
onder: sotto
uit : da
met : con
tussen: fra
voor : prima
na : dopo
achter: dietro
boven: sopra
naast : acanta a
bij (persoon): da
naar : a

veel gebruikt
en : e
ook : anche
zonder: senza
been : niente
weinig: poco
veel : molto
alles : tutto
goed! : bene
zeker : certo
heel lekker

: 
buonissimo/a

werkwoorden
zijn : essere
hebben : avere
gaan : andare
willen : volere
moeten : dovere
kunnen : potere
lopen : camminare
praten : parlare
kopen : comprare
Betalen : pagare
drinken : bere
eten : mangiare
reizen : viaggiare
wonen : habitare
werken : lavorare
zorgen : curare
koken : cucinare
slapen : dormire
dansen : ballare
zingen : cantare
schrijven : scrivere
luisteren : ascoltare
zoeken : cercare
proberen : provare

aanwijzen
die/dat : quello/a
deze/dit: questo/a

tellen
1: uni
2: due
3: tre
4: quattro
5: cinque
6: sei
7: sette
8: otto
9: nove
10: dieci

11: undici
12: dodoci
13: tredici
14: quatordici
15: quindici
16: seidici
17: dicisette
18: diciotto
19: dicinove
20: venti
21: ventuno

30: trenta
40: quaranta
50: cinquanta
100: cento
100: mille
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Print de pagina’s 1 en 2 en steek het in een mapje. Het is bedoeld als 

handig naslagwerk en om er, aangevuld met je eigen kennis van taal, 

zinnetjes mee te maken. Let op, niet voor perfectionisten!

Voorbeeldzinnetjes:

Hij komt uit Nederland (Lui) viene d’Olanda

(da Olanda wordt d’Olanda) 

Ik wil graag een witte wijn Voglio (vorrei is beleefder) un vino bianco

Waar is dit station? Dove e questa stazione?

Wij blijven 3 weken in Italië (Noi) stiamo tre settimane in Italia

Morgen gaan we naar Pisa Domani andiamo a Pisa

De appels liggen op tafel Le mele sono sulla tavola

(su la wordt sulla)

Maak nu je eigen zinnetjes.

Gebruik daarbij het A4-tje én de woorden die je om je heen ziet, op 

gebouwen, menukaarten, reclameborden, etc.

Schrijf essentiële woorden die je miste op het A4-tje op, die hoor ik graag 

later van je.

Ik wens je een hele fijne vakantie in Italië!


