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Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 3 van de Spaanse 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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ik moet

1

yo debo

Ik moet naar huis gaan

Yo debo ir a casa

jij moet

tú debes

Jij moet studeren

Tú debes estudiar

hij moet

él debe

Hij moet zijn rapport ophalen

Él debe recoger sus notas

zij moet

ella debe

Zij moet hem helpen

Ella debe ayudarle

u moet

usted debe

U moet mijn werk nakijken

Usted debe controlar mi trabajo

wij moeten

nosotros debemos

Wij moeten nog eten

Nosotros aún debemos comer

jullie moeten

vosotros debéis

Jullie moeten gaan slapen

Vosotros debéis ir a dormir

zij moeten

ellos deben

Zij moeten met ons meegaan

Ellos deben acompañarnos

zij moeten

ellas deben

Zij moeten de boeken ophalen op school

Ellas deben recoger los libros en la escuela

u moet

ustedes deben

U moet het eten maken

Ustedes deben preparar la comida

ik wil

yo quiero

Ik wil vertrekken

Yo quiero irme

jij wilt

tú quieres

Jij wilt zwemmen in het meer

Tú quieres nadar en el lago

hij wil

él quiere

Hij wil langskomen

Él quiere venir

zij wil

ella quiere

Zij wil met hem meegaan naar de dokter

Ella quiere ir con él al médico

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.

©Quiboba

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
(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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u wilt

usted quiere

U wilt dansen

Usted quiere bailar

wij willen

nosotros queremos

Wij willen naar de bioscoop gaan

Nosotros queremos ir al cine

jullie willen

vosotros queréis

Jullie willen een cadeau kopen

Vosotros queréis comprar un regalo

zij willen

ellos quieren

Zij willen vanavond nog weg gaan

Ellos quieren irse esta noche

zij willen

ellas quieren

Zij willen buiten spelen

Ellas quieren jugar afuera

u wilt

ustedes quieren

U wilt tv kijken

Ustedes quieren ver la televisión

ik woon

yo vivo

Ik woon in een huis

Yo vivo en una casa

jij woont

tú vives

Jij woont in een appartement

Tú vives en un apartamento

hij woont

él vive

Hij woont op een boerderij

Él vive en una granja

zij woont

ella vive

Zij woont op een woonboot

Ella vive en una casa flotante

u woont

usted vive

U woont in een flat

Usted vive en un piso

wij wonen

nosotros vivimos

Wij wonen met de hele familie samen

Nosotros vivimos junto con toda la familia

jullie wonen

vosotros vivís

Jullie wonen in een kasteel

Vosotros vivís en un castillo
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zij wonen

ellos viven

Zij wonen in de grote stad

Ellos viven en la gran ciudad

zij wonen

ellas viven

Zij wonen in een klein dorp

Ellas viven en un pueblo pequeño

u woont

ustedes viven

U woont in Sevilla

Ustedes viven en Sevilla

ik kom

yo vengo

Ik kom met je mee

Yo vengo contigo

jij komt

tú vienes

Jij komt met Maria

Tú vienes con María

hij komt

él viene

Hij komt met zijn vrienden

Él viene con sus amigos

zij komt

ella viene

Zij komt naar het feest

Ella viene a la fiesta

u komt

usted viene

U komt naar ons toe

Usted viene hacia nosotros

wij komen

nosotros venimos

Wij komen met de auto

Nosotros venimos con el coche

jullie komen

vosotros venís

Jullie komen te voet naar school

Vosotros venís a pie a la escuela

zij komen

ellos vienen

Zij komen ook naar het zwembad

Ellos también vienen a la piscina

zij komen

ellas vienen

Zij komen vandaag op bezoek

Ellas vienen a vernos hoy

u komt

ustedes vienen

U komt bij ons logeren

Ustedes vienen a dormir a nuestra casa

www.quiboba.nl
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tien

diez

Ik wil graag tien sinaasappels

Quiero diez naranjas

twintig

veinte

Geef mij maar twintig pennen

Dame veinte bolígrafos

43

dertig

treinta

44

Er komen dertig kinderen naar het
zomerkamp
veertig

Vienen treinta niños al campamento de
verano
cuarenta

Er gaan veertig personen mee met de
busreis

Van cuarenta personas en el viaje en
autobús

vijftig

cincuenta

Mijn vader is vijftig jaar geworden

Mi padre tiene cincuenta años

zestig

sesenta

Mijn oma is zestig jaar en sport heel veel

Mi abuela tiene sesenta años y hace mucho
deporte

zeventig

setenta

Deze bibliotheek bestaat dit jaar zeventig
jaar

Esta biblioteca celebra su setenta
aniversario este año

tachtig

ochenta

Kun jij tachtig peren meenemen?

¿Puedes traer ochenta peras?

negentig

noventa

In de dierentuin wonen negentig dieren

En el zoo viven noventa animales

honderd

cien

Honderd eurocent is één euro

Cien céntimos son un euro

de lente

la primavera

Binnenkort is het lente

La primavera está a la vuelta de la esquina

de zomer

el verano

De zomer is voorbij

El verano ha acabado

de herfst

el otoño

De herfst is een mooi jaargetijde

El otoño es una estación bonita

de winter

el invierno

Ik hou van de winter

Me gusta el invierno
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helaas

desgraciadamente

Helaas zijn de ijsjes op

Desgraciadamente se han acabado los
helados

toen

cuando

Toen was er nog geen tv

Era cuando todavía no existía la televisión

aardig

amable

Dat is een aardige mevrouw

Esa mujer es amable

precies

exactamente

Dat is precies wat ik bedoel

Eso es exactamente lo que quiero decir

links

izquierda

Als je hier naar links gaat zie je het
zwembad

Si giras aquí a la izquierda verás la piscina

rechts

derecha

Mijn bed staat rechts

Mi cama está a la derecha

rechtdoor

en línea recta

Als u hier rechtdoor loopt ziet u de
supermarkt

Si sigue andando en línea recta verá el
supermercado

iedereen

todos

Iedereen, behalve jij, gaat mee

Todos vienen excepto tú

Hoe heet jij?

¿Cómo te llamas?

Hoe heet jij? Ik heet María

¿Cómo te llamas? Me llamo María

plezier

placer

Het is een plezier om met jou te werken

Trabajar contigo es un placer

wit

blanco

Waar is jouw witte broek?

¿Dónde está tu pantalón blanco?

zwart

negro

Mijn zwarte trui is mijn favoriete
kledingstuk

Mi jersey negro es mi prenda favorita
www.quiboba.nl
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bruin

marrón

Dat hek is bruin

Esa valla es de color marrón

blauw

azul

De lucht is blauw

El cielo es azul

groen

verde

Deze pen is groen

Este bolígrafo es verde

rood

rojo

Het stoplicht staat op rood

El semáforo está en rojo

geel

amarillo

Ik hou van de kleur geel

Me gusta el color amarillo

oranje

naranja

Het is een oranje flesje

La botella es naranja
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 3 van de Spaanse taal.
Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Spaanse 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!
Buena suerte!

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

