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Niveau 3c | Song 10 | Lesson B

Worksheet

Words and phrases
Words to know
all
ask
cake
crisps
decorations
drinks
forget
ice cream
lemonade
present
secret
treats
thing

alle/allemaal
vragen
taart
chips
versieringen
drankjes
vergeten
ijs
limonade
cadeautje
geheim
traktaties
ding

balloons
games
medal
stickers
sweets
whistle
party bag
card
message
birthday
wedding
decorate
photo

ballonnen
spelletjes
medaille
stickers
snoepjes
fluitje
snoepzak
kaart
boodschap
verjaardag
bruiloft
versieren
foto

Phrases
Don’t worry.
We’ll be all right.
No hurry.
It’s OK.

Maak je geen zorgen.
We redden ons wel.
Er is geen haast bij.
Het is goed.

I’m looking for a present.
I’d like to buy a sticker.
How much is it?
It costs £6.
I’ll take it, please.

Ik zoek een cadeautje.
Ik wil graag een sticker kopen.
Hoeveel kost het?
Het kost £6.
Ik neem het, alsublieft.

Have got – hebben
Zo zeg je dat je iets hebt:
I have got decorations.
We have got drinks and crisps.

Ik heb versieringen.
We hebben drankjes en chips.

Als je praat, gebruik je vaak de verkorte vorm: I’ve got, we’ve got.
Zo zeg je dat je iets niet hebt:
I haven’t got party music.
I haven’t got treats.
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Ik heb geen feestmuziek.
Ik heb geen traktaties.
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B
Worksheet

Words and phrases
Words to know

go fishing
bake a pizza
bake a pancake
have a bike tour
have dinner
have a water fight
organise a party
go to the zoo
have a sports day
have a barbecue
prepare
car park

gaan vissen
een pizza bakken
een pannenkoek bakken
een fietstocht houden
dineren
een watergevecht houden
een feest organiseren
naar de dierentuin gaan
een sportdag hebben
een barbecue houden
klaarmaken
parkeerplaats

Phrases

What would you like to do?
I’d like to …
What I like most is …
What do you think about that?
I’m not sure about that.
I really want to do this!
That’s a good idea!
Where shall we do this?

Uitdrukkingen met tijd

The clock is ticking.
Don’t waste your time.
Take your time.
Wait a second.
Stay a minute.
Time flies…
(when you’re having fun).
Have the time of your life.

exhibition
terrace
kitchen
park
shop
playground
alone
ever
clean up
shopping list
something else
competition

Wat wil je graag doen?
Ik wil graag …
Wat ik het leukste vind, is …
Wat vind je daarvan?
Dat weet ik niet zeker.
Dit wil ik heel graag doen!
Dat is een goed idee!
Waar zullen we dit doen?

De klok tikt.
Verspil je tijd niet.
Neem je tijd.
Wacht even.
Blijf nog even.
De tijd vliegt…
(als je plezier hebt).
De tijd van je leven hebben.

tentoonstelling
terras
keuken
park
winkel
schoolplein
alleen
ooit
schoonmaken
boodschappenlijstje
iets anders
wedstrijd

Maanden van het jaar

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Om aan te geven waar iets is, gebruik je voorzetsels bij een plaats

at school
in class
in the park
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op school
in de klas
in het park

in the shop
on the terrace
in the playground

in de winkel
op het terras
op het schoolplein
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Anne-Marie
Niveau
Song 12
Niveau 3c | Song
123| |Lesson
B
Worksheet

Words and phrases
Words to know

enjoy nature
monkeys
see historical
buildings
relax
do nothing
learn how to surf
scuba diving
drive a truck
hike
beach
in the desert
by car
by plane
by bike
by boat

van de natuur genieten
apen
historische gebouwen
bekijken
ontspannen
niets doen
surfen leren
duiken
in een vrachtwagen
rijden
een wandeltocht maken
strand
in de woestijn
met de auto
met het vliegtuig
met de fiets
met de boot

by bus
by train
bike trip
city trip
group tour
cruise
backpack trip
camping trip
southern
waterfall
path
people
visit
behind
fairy tale
rainbow

met de bus
met de trein
fietsvakantie
stedentrip
groepsreis
cruise
met een rugzak rondtrekken
kampeerreis
zuidelijk
waterval
pad
mensen
bezoeken
achter
sprookje
regenboog

Phrases
Would you like to go to Morocco?
No, I wouldn’t like to go there.
Yes, I would really like to go there!

Zou jij graag naar Marokko willen?
Nee, ik zou daar niet graag heen willen.
Ja, ik zou daar heel graag heen gaan.

What kind of trip would you like to take?
I’d like to go on a city trip.
What would you like to see and do?
I’d like to visit museums.
How would you like to travel?
I’d like to travel by car.
I think you should go to Istanbul.
If I were you, I’d go to New York City.
You can see historical buildings there.

Wat voor reis zou je graag willen maken?
Ik zou graag op stedentrip willen.
Wat wil je graag zien en doen?
Ik wil graag museums bezoeken.
Hoe wil je graag reizen?
Ik wil graag met de auto reizen.
Ik denk dat je naar Istanbul moet gaan.
Als ik jou was, zou ik naar New York gaan.
Je kunt er historische gebouwen bekijken.

In het Engels krijgen de meeste woorden in het meervoud een s.
Bijvoorbeeld: I’d like to see museums.
Sommige woorden hebben in het meervoud een eigen vorm:
man – men
woman – women
child – children
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