Leer je talen

Podcast woordenlijsten

PODCAST

Leer je talen

PODCAST
Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 2 van de Duitse taal!

Hoe werkt het?
1.
2.
3.
4.

De kaartjes zijn allemaal genummerd
De lijsten met woorden, die je ontvangt bij deze download, zijn ook genummerd
Speel de podcast af (zie uitleg op de volgende pagina)
Je kunt de lijst met woorden en zinnen erbij houden zodat je én de uitspraak
hoort én de woorden/zinnen leest
5. Je kunt de podcast ook luisteren zonder de lijsten erbij te houden

De kaartjes zijn allemaal
genummerd.
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ich kann
Ich kann beim Kochen helfen

Verb: können
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ik kan

ich kann

Ik kan helpen met koken

Ich kann beim Kochen helfen

jij kunt

du kannst

Jij kunt goed dansen

Du kannst gut tanzen

hij kan

er kann

Hij kan zingen

Er kann singen

zij kan

sie kann

Zij kan de krant halen

Sie kann die Zeitung holen

het kan

es kann

Het kan gaan regenen

Es kann regnen

wij kunnen

wir können

Wij kunnen het laten zien

Wir können es zeigen

jullie kunnen

ihr könnt

Jullie kunnen gaan wandelen

Ihr könnt spazieren gehen

u kunt

Sie können

U kunt stoppen

Sie können aufhören

zij kunnen

sie können

Zij kunnen beginnen

Sie können anfangen

ik weet

ich weiß

Ik weet veel

Ich weiß viel

jij weet

du weißt

Jij weet daarvan

Du weißt davon

hij weet

er weiß

Hij weet hoe het moet

Er weiß, wie das geht

zij weet

sie weiß

Zij weet wat je gekocht hebt

Sie weiß, was du gekauft hast

het weet

es weiß

Het weet waar de bal is

Es weiß, wo der Ball ist
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Hoe werkt de QR code?
Je hebt de QR code gescand en toegang gekregen tot de downloads behorend bij dit
spel. De podcast kun je nu direct beluisteren op je smartphone of tablet.
Wil je deze downloads doorsturen naar je computer en direct uitprinten of de
podcast op je computer beluisteren?
Doe dan het volgende:
1. Scan opnieuw de QR code op het spel met je smartphone/tablet*
2. Klik op het grijze vlak dat bovenin verschijnt
3. Druk met je vinger op de adresregel van je url op je smartphone/tablet
4. Je ziet nu o.a. ‘kopieer‘ verschijnen
5. Kies ‘kopieer’
6. Ga nu naar je email en kies voor ‘nieuwe email’
7. Ga naar het tekstveld, klik hier op je scherm, laat je vinger los en er verschijnt
o.a. ‘plak’
8. Kies ‘plak’ en de url verschijnt in je tekstveld
9. Vul nu bovenin jouw eigen emailadres in en verstuur de email naar jezelf
10. Op je computer zie je nu jouw email met de link naar de downloads
11. Open de downloads en je hebt toegang tot alle bestanden op je computer
*

Neem je smartphone of tablet, open je fotocamera en richt deze op de QR code. De QR code zal direct
gescand worden.
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Zie op de volgende pagina een schematische weergave van de stappen.
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Je hebt de QR code gescand (1) en klik nu
op het grijze vlak dat bovenin op je scherm
verschijnt (2)
Druk met je vinger op de adresregel van je
url op je smartphone/tablet

(3) Druk met je vinger op de
adresregel (grijze balk) van je
url op je smartphone/tablet
(4) Je ziet nu ‘kopieer‘ verschijnen
(5) Klik op het woord ‘kopieer’

(6) Ga nu naar je email en kies voor ‘nieuwe
email’

(7) Ga naar het tekstveld, klik hier op je
scherm, laat je vinger los en er verschijnt
o.a. ‘plak’

(9)
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(8) Kies ‘plak’
en jouw url
verschijnt in je
tekstveld

(10) Op je
computer zie je
nu jouw email
met de link naar
de downloads

(9) Vul nu
bovenin jouw
eigen emailadres
in en verstuur de
email naar jezelf
www.quiboba.nl
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De woordenlijsten
behorend bij
de PODCAST

PODCAST
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ik kan

ich kann

Ik kan helpen met koken

Ich kann beim Kochen helfen

jij kunt

du kannst

Jij kunt goed dansen

Du kannst gut tanzen

hij kan

er kann

Hij kan zingen

Er kann singen

zij kan

sie kann

Zij kan de krant halen

Sie kann die Zeitung holen

het kan

es kann

Het kan gaan regenen

Es kann regnen

wij kunnen

wir können

Wij kunnen het laten zien

Wir können es zeigen

jullie kunnen

ihr könnt

Jullie kunnen gaan wandelen

Ihr könnt spazieren gehen

u kunt

Sie können

U kunt stoppen

Sie können aufhören

zij kunnen

sie können

Zij kunnen beginnen

Sie können anfangen

ik weet

ich weiß

Ik weet veel

Ich weiß viel

jij weet

du weißt

Jij weet daarvan

Du weißt davon

hij weet

er weiß

Hij weet hoe het moet

Er weiß, wie das geht

zij weet

sie weiß

Zij weet wat je gekocht hebt

Sie weiß, was du gekauft hast

het weet

es weiß

Het weet waar de bal is

Es weiß, wo der Ball ist
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wij weten

wir wissen

Wij weten daar veel vanaf

Wir wissen viel darüber

jullie weten

ihr wisst

Jullie weten ons te vinden

Ihr wisst, wo ihr uns findet

u weet

Sie wissen

U weet weinig van wiskunde

Sie wissen wenig über Mathematik

zij weten

sie wissen

Zij weten welk cadeau ze kopen

Sie wissen, welches Geschenk sie kaufen

ik moet

ich muss

Ik moet naar huis gaan

Ich muss nach Hause gehen

jij moet

du musst

Jij moet naar school gaan

Du musst zur Schule gehen

hij moet

er muss

Hij moet zijn rapport ophalen

Er muss sein Zeugnis abholen

zij moet

sie muss

Zij moet hem helpen

Sie muss ihm helfen

het moet

es muss

Het moet leuk zijn

Es muss Spaß machen

wij moeten

wir müssen

Wij moeten nog eten

Wir müssen noch essen

jullie moeten

ihr müsst

Jullie moeten gaan slapen

Ihr müsst schlafen gehen

u moet

Sie müssen

U moet met ons meegaan

Sie müssen mit uns mitgehen

zij moeten

sie müssen

Zij moeten de boeken ophalen

Sie müssen die Bücher abholen

ik wil

ich will

Ik wil het boek lezen

Ich will das Buch lesen
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PODCAST
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

©Quiboba

42

jij wil

du willst

Jij wilt vertrekken

Du willst gehen

hij wil

er will

Hij wil het antwoord geven

Er will die Antwort geben

zij wil

sie will

Zij wil tv kijken

Sie will fernsehen

het wil

es will

Het wil meespelen

Es will mitspielen

wij willen

wir wollen

Wij willen samen spelen

Wir wollen zusammen spielen

jullie willen

ihr wollt

Jullie willen naar de stad gaan

Ihr wollt in die Stadt gehen

u wilt

Sie wollen

U wilt met ons meerijden

Sie wollen mit uns fahren

zij willen (m)

sie wollen

Zij willen huiswerk maken

Sie wollen Hausaufgaben machen

elf

elf

Het voetbalteam bestaat uit elf spelers

Die Fußballmannschaft besteht aus elf
Spielern

twaalf

zwölf

Twaalf stuks is een dozijn

Zwölf Stück sind ein Dutzend

dertien

dreizehn

Dertien leerlingen geven een presentatie

Dreizehn Schüler halten eine Präsentation

veertien

vierzehn

Vandaag word ik veertien jaar

Heute werde ich vierzehn Jahre alt

vijftien

fünfzehn

Ik heb al vijftien euro gespaard

Ich habe schon fünfzehn Euro gespart

zestien

sechzehn

Zij wordt zestien jaar en geeft een groot
feest

Sie wird sechzehn Jahre alt und gibt eine
große Party
www.quiboba.nl
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zeventien

siebzehn

Als hij zeventien jaar wordt krijgt hij rijles

Wenn er siebzehn Jahre alt wird, bekommt
er Fahrunterricht

achttien

achtzehn

Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis

Ich bin achtzehn Jahre alt und werde ein
Jahr lang reisen

negentien

neunzehn

Woon jij op huisnummer negentien?

Wohnst du im Hausnummer neunzehn?

twintig

zwanzig

Dat zijn twintig glazen limonade

Das sind zwanzig Gläser Limonade

januari

Januar

Wij hebben drie toetsen in januari

Wir haben drei Klausuren im Januar

februari

Februar

In februari willen wij gaan skiën in
Oostenrijk

Im Februar wollen wir skifahren in
Österreich

maart

März

Ik ben jarig op 18 maart

Ich habe Geburtstag am 18. März

april

April

In april vieren wij in Nederland Koningsdag

Im April feiern wir Königstag in den
Niederlanden

mei

Mai

In mei hebben we twee weken vakantie

Im Mai haben wir zwei Wochen Urlaub

juni

Juni

Binnenkort is het juni, dan kunnen we
buiten zwemmen

Bald wird es Juni, dann können wir draußen
schwimmen

juli

Juli

In juli hebben we zomervakantie

Im Juli haben wir Sommerferien

augustus

August

In augustus vliegen we naar Amerika

Im August fliegen wir nach Amerika

september

September

Op 6 september is mijn broer jarig

Am 6. September hat mein Bruder
Geburtstag
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oktober

Oktober

Wij krijgen een hond in oktober. Hij heet
Flippy.

Wir bekommen im Oktober einen Hund. Sein
Name ist Flippy.

november

November

Mijn ouders gaan in november naar Afrika

Meine Eltern reisen im November nach
Afrika

december

Dezember

Ik kijk uit naar het feest in december

Ich freue mich auf die Party im Dezember

de tafel

der Tisch

Dit is een hele grote tafel

Das ist ein sehr großer Tisch

de stoel

der Stuhl

Ik vind die paarse stoel het mooiste

Ich mag den violetten Stuhl am liebsten

het bed

das Bett

Hij heeft een extra lang bed

Er hat ein besonders langes Bett

de woonkamer

das Wohnzimmer

De woonkamer is mooi ingericht

Das Wohnzimmer ist schön eingerichtet

de slaapkamer

das Schlafzimmer

De jongens zijn in hun slaapkamer

Die Jungs sind in ihrem Schlafzimmer

de badkamer

das Badezimmer

Op onze badkamer staat een bad

In unserem Badezimmer steht eine
Badewanne

de keuken

die Küche

De borden staan in de keuken

Die Teller sind in der Küche

de begane grond

das Erdgeschoss

Zij wonen op de begane grond

Sie wohnen im Erdgeschoss

de kamer

das Zimmer

Jij hebt jouw kamer goed opgeruimd

Du hast dein Zimmer gut aufgeräumt

het ontbijt

das Frühstück

Hier bieden ze een heel lekker ontbijt aan

Hier serviert man ein sehr gutes Frühstück
www.quiboba.nl
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de lunch

das Mittagessen

De lunch van vandaag bestaat uit ei met
spek

Das heutige Mittagessen besteht aus Ei mit
Speck

de zee

das Meer

Ik zie de zee vanuit mijn raam

Ich sehe das Meer von meinem Fenster aus

het meer

der See

In dit meer zwemmen grote vissen

In diesem See schwimmen große Fische

de taart

der Kuchen

Chocoladetaart is de lekkerste taart

Schokoladenkuchen ist der leckerste Kuchen

www.quiboba.nl

Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 2 van de Duitse taal.
Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Duitse taal? Neem
dan eens een kijkje in onze shop
Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen!
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Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA.
Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.
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Heel veel succes!
Viel Glück!

PS: Heb je vragen?
Mail ons dan op support@quiboba.nl

