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Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 2 van de Franse 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
je veux
Je veux lire un livre

verbe: vouloir
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De woordenlijsten zijn
genummerd.
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ik wil

je veux

Ik wil een boek lezen

Je veux lire un livre

jij wilt

tu veux

Jij wilt vertrekken

Tu veux partir

hij wil

7
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Il veut nager dans le lac

zij wil

elle veut

Zij wil dansen

Elle veut danser

men wil

on veut

Men wil wandelen in het bos

On veut se promener dans la forêt

wij willen

nous voulons
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Nous voulons jouer

jullie willen

vous voulez

Jullie willen een cadeau kopen

Vous voulez acheter un cadeau

u wilt

vous voulez

U wilt naar huis gaan

Vous voulez rentrer

zij willen

ils veulent

Zij willen leren

Ils veulent apprendre

zij willen

elles veulent

Zij willen werken

Elles veulent travailler

ik kan

je peux

Ik kan helpen met de maaltijd

Je peux aider avec le repas

jij kunt

tu peux

Jij kunt dansen
13

il veut

Hij wil zwemmen in het meer

Wij willen spelen

1

Tu peux danser

hij kan

il peut

Hij kan dat nodig hebben

Il peut en avoir besoin

zij kan

elle peut

Zij kan nieuwsgierig zijn

Elle peut être curieuse

men kan

on peut

Men kan stoppen

On peut arrêter

wij kunnen

nous pouvons

Wij kunnen helpen

Nous pouvons aider

jullie kunnen

vous pouvez

Jullie kunnen vanmiddag komen

Vous pouvez venir cet après-midi

u kunt

vous pouvez

U kunt komen kijken

Vous pouvez venir voir

www.quiboba.nl
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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

je veux

Ik wil een boek lezen

Je veux lire un livre

jij wilt

tu veux

Jij wilt vertrekken

Tu veux partir

hij wil

il veut

Hij wil zwemmen in het meer

Il veut nager dans le lac

zij wil

elle veut

Zij wil dansen

Elle veut danser

men wil

on veut

Men wil wandelen in het bos

On veut se promener dans la forêt

wij willen

nous voulons

Wij willen spelen

Nous voulons jouer

jullie willen

vous voulez

Jullie willen een cadeau kopen

Vous voulez acheter un cadeau

u wilt

vous voulez

U wilt naar huis gaan

Vous voulez rentrer

zij willen

ils veulent

Zij willen leren

Ils veulent apprendre

zij willen

elles veulent

Zij willen werken

Elles veulent travailler

ik kan

je peux

Ik kan helpen met de maaltijd

Je peux aider avec le repas

jij kunt

tu peux

Jij kunt dansen

Tu peux danser

hij kan

il peut

Hij kan dat nodig hebben

Il peut en avoir besoin

zij kan

elle peut

Zij kan nieuwsgierig zijn

Elle peut être curieuse

men kan

on peut

Men kan stoppen

On peut arrêter

wij kunnen

nous pouvons

Wij kunnen helpen

Nous pouvons aider

jullie kunnen

vous pouvez

Jullie kunnen vanmiddag komen

Vous pouvez venir cet après-midi

u kunt

vous pouvez

U kunt komen kijken

Vous pouvez venir voir
www.quiboba.nl
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zij kunnen

ils peuvent

Zij kunnen dat nodig hebben

Ils peuvent en avoir besoin

zij kunnen

elles peuvent

Zij kunnen de spullen opruimen

Elles peuvent ranger les affaires

ik neem

je prends

Ik neem de bus

Je prends le bus

jij neemt

tu prends

Jij neemt de auto

Tu prends la voiture

hij neemt

il prend

Hij neemt een taxi

Il prend un taxi

zij neemt

elle prend

Zij neemt de boot

Elle prend le bateau

men neemt

on prend

Men neemt een glas appelsap

On prend un verre de jus de pomme

wij nemen

nous prenons

Wij nemen een ijsje

Nous prenons une glace

jullie nemen

vous prenez

Jullie nemen een salade

Vous prenez une salade

u neemt

vous prenez

U neemt uw jas mee

Vous prenez votre manteau avec vous

zij nemen

ils prennent

Zij nemen de trein

Ils prennent le train

zij nemen

elles prennent

Zij nemen de lift

Elles prennent l'ascenseur

ik koop

j'achète

Ik koop een boek

J'achète un livre

jij koopt

tu achètes

Jij koopt de boeken

Tu achètes les livres

hij koopt

il achète

Hij koopt een schrift

Il achète un cahier

zij koopt

elle achète

Zij koopt de versiering

Elle achète la décoration

men koopt

on achète

Men koopt de tickets

On achète les billets

wij kopen

nous achetons

Wij kopen een mooi huis

Nous achetons une belle maison
www.quiboba.nl
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jullie kopen

vous achetez

Jullie kopen een nieuw spel

Vous achetez un nouveau jeu

u koopt

vous achetez

U koopt een tas

Vous achetez un sac

zij kopen

ils achètent

Zij kopen sportkleding

Ils achètent des vêtements de sport

zij kopen

elles achètent

Zij kopen geneesmiddelen

Elles achètent des médicaments

elf

onze

Het voetbalteam bestaat uit elf spelers

L’équipe de football se compose de onze
joueurs.

twaalf

douze

Een dozijn betekent twaalf stuks

Une douzaine signifie douze pièces

dertien

treize

Dertien leerlingen geven een presentatie

Treize élèves font une présentation

veertien

quatorze

Vandaag word ik veertien jaar

Aujourd’hui, j’ai quatorze ans.

vijftien

quinze

Pasen is over vijftien dagen

Pâques est dans quinze jours.

zestien
Zij wordt zestien jaar en geeft een groot
feest

seize

zeventien

dix-sept

Als hij zeventien jaar wordt krijgt hij rijles

Quand il aura dix-sept ans, il prendra des
cours d’autoécole.

achttien

dix-huit

Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis

J’ai dix-huit ans et je pars en voyage
pendant un an.

negentien

dix-neuf

Woon jij op huisnummer negentien?

Tu habites au numéro dix-neuf ?

twintig

vingt

Dat zijn twintig glazen frisdrank

Il y a vingt verres de sodas

januari

janvier

We hebben drie toetsen in januari

Nous avons trois tests en janvier

februari

février

In februari gaan wij skiën in de Alpen

En février nous skierons dans les Alpes

Elle organise une grande fête pour ses seize
ans.
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maart

mars

Ik ben jarig op achttien maart

Mon anniversaire est le dix-huit mars

april

avril

In april vieren wij in Nederland Koningsdag

En avril, nous célébrons la fête du roi aux
Pays-Bas

mei

mai

In mei hebben we twee weken vakantie

En mai nous avons deux semaines de
vacances

juni
Binnenkort is het juni

juin

juli
In juli hebben we zomervakantie

juillet

augustus

août

In augustus gaan we naar Amerika

En août on va en Amérique

september

septembre

Mijn broer is op 6 september jarig

Mon frère a son anniversaire le 6 septembre

oktober

octobre

Wij krijgen een hond in oktober. Zijn naam
is Flippy.

Nous aurons un chien en octobre. Son nom
est Flippy.

november

novembre

Mijn ouders gaan in november naar Afrika

Mes parents vont en Afrique en novembre

december

décembre

Ik wil naar het feest in december

Je veux aller à la fête en décembre

de tafel
Dit is een hele grote tafel

la table

de stoel
Ik hou van de paarse stoel

la chaise

het huis

la maison

Jullie hebben een mooi en groot huis

Vous avez une belle et grande maison

het bed

le lit

Hij heeft een extra lang bed

Il y a un lit extra long

de woonkamer

le salon

We drinken thee in de woonkamer

Nous buvons du thé dans le salon

de slaapkamer

la chambre

De jongens zijn in hun slaapkamer

Les garçons sont dans leur chambre

Ce sera bientôt juin
En juillet nous avons les vacances d'été

C'est une très grande table
J'aime la chaise violette
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de badkamer

la salle de bains

Op onze badkamer is een bad

Notre salle de bains a une baignoire

de keuken
De borden staan in de keuken

la cuisine

het glas
Dat glas ziet er mooi uit

le verre

het ijsje

la glace

Dat is een lekker ijsje

C'est une glace délicieuse

Les assiettes sont dans la cuisine
Ce verre est magnifique
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 2 van de Franse taal.
Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Franse 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!
Bonne chance!
PS: Heb je vragen?
Mail ons dan op support@quiboba.nl

