Leer je talen

Podcast woordenlijsten

PODCAST

Leer je talen

PODCAST
Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 3 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 komme
Ich komme alleine
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ik kom

ich komme

Ik kom alleen

Ich komme alleine

jij komt

du kommst

Jij komt met Anne

Du kommst mit Anne

hij komt

er kommt

Hij komt met zijn vrienden

Er kommt mit seinen Freunden

zij komt

sie kommt

Zij komt naar het feest

Sie kommt zur Party

het komt

es kommt

Het komt samen

Es kommt zusammen

wij komen

wir kommen

Wij komen met de auto

Wir kommen mit dem Auto

jullie komen

ihr kommt

Jullie komen te voet

Ihr kommt zu Fuß

u komt

Sie kommen

U komt naar ons toe

Sie kommen zu uns

zij komen

sie kommen

Zij komen vandaag op bezoek

Sie kommen heute zu Besuch

ik wil graag

ich möchte

Ik wil graag een appel eten

Ich möchte gerne einen Apfel essen

jij wilt graag

du möchtest

Jij wilt graag een ijsje

Du möchtest ein Eis

hij wil graag

er möchte

Hij wil graag friet eten

Er möchte Pommes essen

zij wil graag

sie möchte

Zij wil graag mee rijden

Sie möchte mitfahren

het wil graag

es möchte

Het wil graag slapen

Es möchte schlafen
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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)

©Quiboba

(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
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Ich möchte gerne einen Apfel essen
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wij willen graag

wir möchten

Wij willen graag samen eten

Wir möchten zusammen essen

jullie willen graag

ihr möchtet

Jullie willen graag een nieuwe fiets

Ihr möchtet ein neues Fahrrad

u wilt graag

Sie möchten

U wilt graag een jas kopen

Sie möchten eine Jacke kaufen

zij willen graag

sie möchten

Zij willen graag trainen

Sie möchten trainieren

ik woon

ich wohne

Ik woon in Keulen

Ich wohne in Köln

jij woont

du wohnst

Jij woont in Düsseldorf

Du wohnst in Düsseldorf

hij woont

er wohnt

Hij woont in Nederland

Er wohnt in den Niederlanden

zij woont

sie wohnt

Zij woont in Frankrijk

Sie wohnt in Frankreich

het woont

es wohnt

Het woont in dit huis

Es wohnt in diesem Haus

wij wonen

wir wohnen

Wij wonen in Berlijn

Wir wohnen in Berlin

jullie wonen

ihr wohnt

Jullie wonen in Aken

Ihr wohnt in Aachen

u woont

Sie wohnen

U woont in Canada

Sie wohnen in Kanada

zij wonen

sie wohnen

Zij wonen in Oostenrijk

Sie wohnen in Österreich

ik zie

ich sehe

Ik zie het dorp

Ich sehe das Dorf
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jij ziet

du siehst

Jij ziet de bloemen

Du siehst die Blumen

hij ziet

er sieht

Hij ziet de stad

Er sieht die Stadt

zij ziet

sie sieht

Zij ziet het vliegveld

Sie sieht den Flughafen

het ziet

es sieht

Het ziet er goed uit

Es sieht gut aus

wij zien

wir sehen

Wij zien het ziekenhuis

Wir sehen das Krankenhaus

jullie zien

ihr seht

Jullie zien het in de krant

Ihr seht es in der Zeitung

u ziet

Sie sehen

U ziet de fout

Sie sehen den Fehler

zij zien

sie sehen

Zij zien de bibliotheek

Sie sehen die Bibliothek

tien

zehn

Ik wil graag tien sinaasappels

Ich hätte gerne zehn Orangen

twintig

zwanzig

Geef mij maar twintig pennen

Gib mir zwanzig Stifte

dertig

dreißig

Er komen dertig kinderen naar het
zomerkamp

Dreißig Kinder besuchen das Ferienlager

veertig

vierzig

Er gaan veertig personen mee met de
busreis

Vierzig Personen nehmen an der Busfahrt
teil

vijftig

fünfzig

Mijn vader is vijftig jaar geworden

Mein Vater wurde fünfzig Jahre alt
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zestig

sechzig

Mijn oma is zestig jaar en sport heel veel

Meine Großmutter ist sechzig Jahre alt und
treibt viel Sport

zeventig

siebzig

Deze bibliotheek bestaat dit jaar zeventig
jaar

Diese Bibliothek gibt es seit siebzig Jahren

tachtig

achtzig

Kun jij tachtig peren meenemen?

Kannst du achtzig Birnen mitbringen?

negentig

neunzig

In de dierentuin wonen negentig dieren

Im Zoo wohnen neunzig Tiere

honderd

(ein)hundert

Honderd eurocent is één euro

Hundert Eurocents sind ein Euro

de lente

der Frühling

De lente komt eraan

Der Frühling kommt

de zomer

der Sommer

De zomer is voorbij

Der Sommer ist vorüber

de herfst

der Herbst

De herfst is een mooi jaargetijde

Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit

de winter

der Winter

Ik hou van de winter

Ich liebe den Winter

bovendien

außerdem

Bovendien vertrekken we om tien uur

Außerdem fahren wir um zehn Uhr ab

helaas

leider

Helaas zijn de ijsjes op

Leider gibt es kein Eis mehr

toen

damals

Toen was er nog geen tv

Damals gab es noch keinen Fernseher

behalve

außer

Elke dag krijgen we soep behalve vandaag

Jeden Tag bekommen wir Suppe außer
heute

www.quiboba.nl

PODCAST

www.quiboba.nl

PODCAST

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

©Quiboba

67

rechtdoor

geradeaus

Als u altijd rechtdoor rijdt komt u vanzelf
bij de winkel

Wenn Sie immer geradeaus fahren,
erreichen Sie automatisch den Laden

aardig

nett

Dat is een aardige mevrouw

Das ist eine nette Dame

vanaf

ab

Vanaf hoe laat kunnen we aankomen?

Ab wann können wir ankommen?

geen idee

keine Ahnung

Ik heb geen idee hoe dat heet

Ich habe keine Ahnung, wie das heißt

precies

genau

Dat is precies wat ik bedoel

Genau das meine ich

vaak

oft

Hoe vaak ga je met hem mee naar het
ziekenhuis

Wie oft gehst du mit ihm ins Krankenhaus?

zelfs

sogar

Zelfs Johan vond de soep erg lekker

Sogar Johan hat die Suppe gut geschmeckt

hoe

wie

Hoe laat gaan we eten?

Wie spät essen wir?

plezier

spaß

Wij hebben samen veel plezier

Wir haben zusammen viel Spaß

belangrijk

wichtig

Dat is heel belangrijk!

Das ist sehr wichtig!

nauwelijks

kaum

Ik heb nauwelijks tijd om te leren

Ich habe kaum Zeit zu lernen

bijna

fast

We zijn er bijna, nog vijf minuten

Wir sind fast da, noch fünf Minuten

wit

weiß

Waar is jouw witte broek?

Wo ist deine weiße Hose?
www.quiboba.nl
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zwart

schwarz

Mijn zwarte trui is mijn favoriete
kledingstuk

Mein schwarzer Pullover ist mein
Lieblingskleidungsstück

bruin

braun

Dat hek is bruin

Dieser Zaun ist braun

blauw

blau

De lucht is heel blauw

Der Himmel ist sehr blau

groen

grün

Deze pen is groen

Dieser Stift ist grün

rood

rot

Het stoplicht staat op rood

Die Ampel leuchtet rot
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 3 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

