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Worksheet

Words and phrases
Words to know
something
way
move
push
turn around
bend
lift
clap
difficult
simple

iets
manier
bewegen
duwen
omdraaien
buigen
optillen
klappen
moeilijk
gemakkelijk

safe
good enough
impress
improve
change
touch
distance
good luck
nothing

veilig
goed genoeg
indruk maken
verbeteren
veranderen
aanraken
afstand
succes
niets

Zo zeg je dat iets beter, sneller, etc. moet
move closer
bend better
push further

beweeg dichterbij
buig beter
duw verder

throw higher
turn around faster

gooi hoger
draai sneller om

To compare

Vergelijken

high – higher – the highest
clever – cleverer – the cleverest
safe – safer – the safest

hoog – hoger – de hoogste
slim – slimmer – de slimste
veilig – veiliger – de veiligste

Phrases
What are you waiting for?
Come on! Just try.
Look, do it like this!
You can do it.
Go for it!
I like skateboarding better than dancing.
I think this tip is better than that tip.
It’s all the same to me.
It’s nothing.
I’m afraid something will go wrong.
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Waar wacht je op?
Kom op! Probeer het gewoon.
Kijk, doe het zo!
Je kunt het.
Ga ervoor!
Ik vind skateboarden leuker dan dansen.
Ik vind deze tip beter dan die tip.
Het maakt mij niet uit.
Het is niets.
Ik ben bang dat er iets fout gaat.
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Niveau 3c | Song 8 | Lesson B

Worksheet

Words and phrases
Words to know
accident
promise
wake you up
forgive
fault
be careful
be late
forget my homework
break a window
make a mess
make you cry
camp

ongeluk
beloven
je wakker maken
vergeven
schuld, fout
voorzichtig zijn
laat zijn
mijn huiswerk vergeten
een raam breken
rommel maken
je aan het huilen maken
kamp

homesick
worry
money
play
maybe
come back
pet
promise
feed
clean
library
ask

heimwee
(je) zorgen maken
geld
spelen
misschien
terugkomen
huisdier
beloven
eten geven
schoonmaken
bibliotheek
vragen

Phrases
I’m sorry.
I didn’t mean to be late.
That’s all right.
I promise I won’t do it again.
It was an accident.
It was not your fault.
You did it on purpose.
I forgive you.

Het spijt me.
Ik wilde niet te laat zijn.
Het is goed.
Ik beloof dat ik het niet meer zal doen.
Het was een ongelukje.
Het was niet jouw schuld.
Je deed het expres.
Ik vergeef je.

What should I do?
You should give the money back.
You shouldn’t worry.

Wat moet ik doen?
Je zou het geld terug moeten geven.
Je zou je geen zorgen moeten maken.

am/are/is
I am
you are
he is
she is
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ik ben
jij bent
hij is
zij is

it is
we are
you are
they are

het is
wij zijn
jullie zijn
zij zijn
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CleanLarsson
Bandit
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Niveau
| Song B
9
Niveau 3c | Song
9 |3Lesson
Worksheet

Words and phrases
Words to know

orchestra
piece of music
musician
musical instruments
conductor
drinking straws
ruler
sticky tape
scissors
measure
mark
cut
decorate
sheets of paper
rubber bands

orkest
muziekstuk
muzikant
muziekinstrumenten
dirigent
rietjes
liniaal
plakband
schaar
meten
markeren
knippen
versieren
papier
elastiekjes

tubes
paper cup
cork
wooden stick
rope
tin can
glue
paint
lid
according to
flute
various
size
melody
lady

buizen
papieren bekertje
kurk
houten stokje
touw
blikje
lijm
verf
deksel
volgens
fluit
verschillende
maat
melodie
dame

Grootste, kleinste, langste...

Als je in het Engels wilt zeggen dat iets het grootste, kleinste, langste, enz. is, zet je -est achter het woord.
large - the largest
small - the smallest
long - the longest
short - the shortest
low - the lowest
high - the highest

groot - de grootste
klein - de kleinste
lang - de langste
kort - de kortste
laag - de laagste
hoog - de hoogste

Uitzonderingen zijn:
good - the best
bad - the worst

goed - de beste
slecht - de slechtste

Voor woorden met twee of meer lettergrepen gebruik je most.
fantastic - most fantastic

Phrases

It’s made of paper.
You need sheets of paper and rubber bands.
It’s easy / fun / fast to make.
It takes about 30 seconds / a minute.
You can decorate it with sticky tape / paint.
To get a sound, you have to
... shake it.
... blow.
... hit them against each other.
... swing.
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Het is van papier gemaakt.
Je hebt papier en elastiekjes nodig.
Het is gemakkelijk / grappig / snel om te maken.
Het duurt ongeveer 30 seconden / een minuut.
Je kunt het versieren met plakband / verf.
Om geluid te krijgen, moet je
... het schudden.
... blazen.
... ze tegen elkaar aan slaan.
... zwaaien.
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