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Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 2 van de Engelse 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.

1
I want
I want to read a book

verb: to want
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De woordenlijsten zijn
genummerd.
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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
(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
www.quiboba.nl
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De woordenlijsten
behorend bij
de PODCAST
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ik wil

I want

Ik wil een boek lezen

I want to read a book

jij wilt

you want

Jij wilt vertrekken

You want to go

hij wil

he wants

Hij wil ons bezoeken

He wants to visit us

zij wil

she wants

Zij wil schilderen

She wants to paint

het wil

it wants

Het wil naar buiten

It wants to go outside

wij willen

we want

Wij willen buiten spelen

We want to play outside

jullie willen

you want

Jullie willen naar de stad gaan

You want to go to the city

zij willen

they want

Zij willen hun huiswerk maken

They want to do their homework

ik kijk

I look

Ik kijk goed

I look closely

jij kijkt

you look

Jij kijkt naar links

You look to the left

hij kijkt

he looks

Hij kijkt naar rechts

He looks to the right

zij kijkt

she looks

Zij kijkt naar de vloer

She looks at the floor

het kijkt

it looks

Het kijkt naar me

It looks at me

wij kijken

we look

Wij kijken naar boven

We look up
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jullie kijken

you look

Jullie kijken uit naar morgen

You look forward to tomorrow

zij kijken

they look

Zij kijken naar de toekomst

They look to the future

ik neem

I take

Ik neem zijn/haar hand

I take his/her hand

jij neemt

you take

Jij neemt advies aan

You take advice

hij neemt

he takes

Hij neemt het voor lief

He takes it for granted

zij neemt

she takes

Zij neemt het letterlijk

She takes it literally

het neemt

it takes

Het neemt veel tijd in beslag

It takes a lot of time

wij nemen

we take

Wij nemen het terug

We take it back

jullie nemen

you take

Jullie nemen risico's

You take risks

zij nemen

they take

Zij nemen de tijd

They take their time

ik geef

I give

Ik geef je advies

I give you advice

jij geeft

you give

Jij geeft mij hoop

You give me hope

hij geeft

he gives

Hij geeft haar een cadeau

He gives her a present

zij geeft

she gives

Zij geeft mij het jasje

She gives me the jacket
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het geeft

it gives

Het geeft me vreugde

It gives me joy

wij geven

we give

Wij geven jou onze steun

We give you our support

jullie geven

you give

Jullie geven ons een kans

You give us a chance

zij geven

they give

Zij geven aan goede doelen

They give to charity

elf

eleven

Het voetbalteam bestaat uit elf personen

There are eleven people on the football
team

twaalf

twelve

Twaalf stuks is een dozijn

Twelve pieces is a dozen

dertien

thirteen

Dertien leerlingen geven een presentatie

Thirteen students are giving a presentation

veertien

fourteen

Vandaag word ik veertien jaar

I turn fourteen years old today

vijftien

fifteen

Er zijn vijftien spelers in een rugbyteam

There are fifteen players in a rugby team

zestien

sixteen

Zij wordt zestien jaar en geeft een groot
feest

She is turning sixteen and will host a big
party

zeventien

seventeen

Als hij zeventien jaar wordt betalen zijn
ouders voor zijn rijlessen

When he turns seventeen, his parents will
pay for his driving lessons

achttien

eighteen

Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis

I am eighteen years old and will travel for a
year

negentien

nineteen

Woon jij op huisnummer negentien?

Do you live at number nineteen?
www.quiboba.nl
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twintig

twenty

Er zijn twintig glazen frisdrank

There are twenty soft drinks

januari

January

Wij hebben drie toetsen in januari

We have three tests in January

februari

February

In februari gaan wij skiën in Oostenrijk

In February, we will go skiing in Austria

maart

March

Ik ben jarig op 18 maart

It's my birthday on March 18th

april

April

In april vieren wij in Nederland Koningsdag

In April, we celebrate Kingsday in the
Netherlands

mei

May

In mei hebben we twee weken vakantie

In May we have holiday for two weeks

juni

June

We krijgen de uitslag van de examens in
juni

We get the exam results in June

juli

July

In juli hebben we zomervakantie

Our summer holiday is in July

augustus

August

In augustus gaan wij naar Amerika

In August we are going to the United States
of America

september

September

Op 6 september is mijn broer jarig

On September 6th is my brother's birthday

oktober

October

Wij krijgen een hond in oktober. Hij heet
Flippy.

We are getting a dog in October. His name
is Flippy.

november

November

Mijn ouders gaan naar Afrika in november

My parents are going to Africa in November.

december

December

Ik kijk uit naar het feest in december

I am looking forward to the party in
December
www.quiboba.nl
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tafel

table

Dit is een hele grote tafel

This is a very large table

stoel

chair

Dit is de lievelingsstoel van mijn vader

This is my father's favorite chair

bank

sofa

Ik ga op de bank zitten

I am going to sit on the sofa

bed

bed

Dat is een heel groot bed.

That's a very large bed.

woonkamer

living room

De woonkamer is mooi ingericht

The living room is decorated beautifully

slaapkamer

bedroom

De jongens zijn in hun slaapkamer

The boys are in their bedroom

badkamer

bathroom

Onze badkamer heeft een bad en een
douche

Our bathroom has a bath and a shower

keuken

kitchen

De worstjes liggen in de keuken

The sausages are in the kitchen

rietje

straw

Dat rietje heeft veel kleuren

That straw has many colors

bord

plate

Breng je jouw bord naar de keuken?

Do you bring your plate to the kitchen?

soms

sometimes

Soms ben ik geduldig, maar niet altijd

Sometimes I am patient, but not always

bijna

almost

Hij was bijna te laat voor zijn afspraak

He was almost late for his appointment

te laat

too late

Nu is het te laat en kun je niet meer
meedoen met de wedstrijd

It's too late now, you can't join the game
anymore
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naar huis gaan

to go home

Ik wil naar huis gaan

I want to go home

absoluut

definitely

Dat is absoluut een heel goed idee

That is definitely a great idea

spijt

regret

Ik denk dat je hier spijt van krijgt

I think you will regret this

stom, dom

stupid

Zij doen stom tegen mijn vriend

They are being stupid to my friend

vriendelijk

friendly
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In dat hotel is het personeel heel vriendelijk In that hotel, the staff is very friendly
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 2 van de Engelse taal.
Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Engelse 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.
www.quiboba.nl

Heel veel succes!
Good luck!

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

