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Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 3 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.
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je viens
Je viens seul (m)
Je viens seule (v)
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De woordenlijsten zijn
genummerd.
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ik kom

je viens

Ik kom alleen

Je viens seul(e)

jij komt

tu viens

Jij komt met Anne

Tu viens avec Anne

hij komt

il vient

Hij komt met zijn vrienden

Il vient avec ses amis

zij komt

elle vient

Zij komt naar het feest

Elle vient à la fête

men komt

on vient

Men komt samen

On vient ensemble

wij komen

nous venons

Wij komen met de auto

Nous venons avec la voiture

jullie komen

vous venez

Jullie komen te voet

Vous venez à pied

u komt

vous venez

U komt naar ons toe

Vous venez chez nous

zij komen (m)

ils viennent

Zij komen de kaartjes brengen

Ils viennent apporter les billets

10 zij komen (v)
Zij komen vandaag bij ons op bezoek

11 ik werk
Ik werk in het onderwijs
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12 jij werkt
Jij werkt in een winkel
13 hij werkt
Hij werkt in de supermarkt
14 zij werkt
Zij werkt met de computer

1

elles viennent
Elles viennent nous rendre visite
aujourd'hui
je travaille
Je travaille dans l'enseignement
tu travailles
Tu travailles dans un magasin
il travaille
Il travaille au supermarché
elle travaille
Elle travaille avec l'ordinateur

www.quiboba.nl
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3
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.

www.quiboba.nl

PODCAST

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
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De woordenlijsten
behorend bij
de PODCAST

PODCAST
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ik kom

je viens

Ik kom alleen

Je viens seul(e)

jij komt

tu viens

Jij komt met Anne

Tu viens avec Anne

hij komt

il vient

Hij komt met zijn vrienden

Il vient avec ses amis

zij komt

elle vient

Zij komt naar het feest

Elle vient à la fête

men komt

on vient

Men komt samen

On vient ensemble

wij komen

nous venons

Wij komen met de auto

Nous venons avec la voiture

jullie komen

vous venez

Jullie komen te voet

Vous venez à pied

u komt

vous venez

U komt naar ons toe

Vous venez chez nous

zij komen (m)

ils viennent

Zij komen de kaartjes brengen

Ils viennent apporter les billets

10 zij komen (v)
Zij komen vandaag bij ons op bezoek

11 ik werk
Ik werk in het onderwijs
12 jij werkt
Jij werkt in een winkel
13 hij werkt

©Quiboba

Hij werkt in de supermarkt
14 zij werkt
Zij werkt met de computer

elles viennent
Elles viennent nous rendre visite
aujourd'hui
je travaille
Je travaille dans l'enseignement
tu travailles
Tu travailles dans un magasin
il travaille
Il travaille au supermarché
elle travaille
Elle travaille avec l'ordinateur
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15 men werkt
Men werkt thuis
16 wij werken
Wij werken samen
17 jullie werken
Jullie werken in de bakkerij
18 u werkt
U werkt op de luchthaven
19 zij werken (m)
Zij werken op het treinstation
20 zij werken (v)
Zij werken bij de slager
21 ik weet
Ik weet veel dingen
22 jij weet
Jij weet iets
23 hij weet
Hij weet hoe dat gaat
24 zij weet
Zij weet hoe dat moet
25 men weet
Men weet hoe laat de trein vertrekt
26 wij weten
Wij weten dat het niet eenvoudig is
27 jullie weten
Jullie weten ons te vinden
28 u weet
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U weet hoe laat het is
29 zij weten (m)
Zij weten dat dat perfect is

on travaille
On travaille à la maison
nous travaillons
Nous travaillons ensemble
vous travaillez
Vous travaillez à la boulangerie
vous travaillez
Vous travaillez à l'aéroport
ils travaillent
Ils travaillent à la gare
elles travaillent
Elles travaillent chez le boucher
je sais
Je sais beaucoup de choses
tu sais
Tu sais quelque chose
il sait
Il sait comment ça se passe
elle sait
Elle sait comment faire
on sait
On sait à quelle heure part le train
nous savons
Nous savons que ce n'est pas facile
vous savez
Vous savez où nous trouver
vous savez
Vous savez quelle heure il est
ils savent
Ils savent que c'est parfait
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30 zij weten (v)

elles savent

Zij weten waar ze met de trein moeten Elles savent où changer de train
overstappen

Ik zie het dorp
32 jij ziet
Jij ziet het metrostation
33 hij ziet
Hij ziet de stad
34 zij ziet
Zij ziet de lijn
35 men ziet
Men ziet het kind
36 wij zien
Wij zien het loket
37 jullie zien
Jullie zien het strand
38 u ziet
U ziet het vliegtuig
39 zij zien (m)
Zij zien de poster
40 zij zien (v)
Zij zien de skipiste
41 tien
Ik wil graag tien sinaasappels
42 twintig
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Geef mij maar twintig pennen
43 dertig
Deze zomer nemen dertig kinderen
deel aan het vakantiekamp

je vois
Je vois le village
tu vois
Tu vois la station de métro
il voit
Il voit la ville
elle voit
Elle voit la ligne
on voit
On voit l'enfant
nous voyons
Nous voyons le guichet
vous voyez
Vous voyez la plage
vous voyez
Vous voyez l'avion
ils voient
Ils voient l'affiche
elles voient
Elles voient la piste de ski
dix
Je voudrais dix oranges
vingt
Donne-moi un peu vingt stylos
trente
En été, trente enfants participent au
camp de vacances
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31 ik zie
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44 veertig
Er gaan veertig personen mee met de
bus
45 vijftig
Mijn vader is vijftig jaar geworden
46 zestig
Mijn oma is zestig jaar en sport heel
veel
47 zeventig
Deze bibliotheek bestaat dit jaar
zeventig jaar
48 tachtig
Kun jij tachtig peren meenemen?
49 negentig
In de dierentuin wonen negentig dieren
50 honderd
Honderd eurocent is één euro
51 de lente
De lente komt eraan
52 de zomer
De zomer is voorbij
53 de herfst
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De herfst is een mooi jaargetijde
54 de winter
Ik hou van de winter

quarante
Il y a quarante personnes dans le bus
cinquante
Mon papa a fêté ses cinquante ans
soixante
Ma grand-mère a soixante ans et fait
beaucoup de sport.
soixante-dix
Cette bibliothèque est ouverte depuis
soixante-dix ans
quatre-vingts
Peux-tu emporter quatre-vingts poires?
quatre-vingt-dix
Dans le zoo, il y a quatre-vingt-dix
animaux.
cent
Un euro est égal à cent centimes
Le printemps
Le printemps arrive
L'été
L'été est fini
L'automne
L'automne est une belle saison
L'hiver
J'aime l'hiver
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55 ook
Ik ga ook mee naar het feest
56 in
In mijn kamer staat een mooie stoel

57 hier
Hier neem ik altijd de appeltaart
58 daarginds
Wat is daarginds?
59 rechtdoor
Als u hier rechtdoor loopt, ziet u de
supermarkt
60 naar links
Als je hier naar links gaat, zie je het
zwembad
61 naar rechts
Mijn bed staat rechts
62 Wat jammer!
Wat jammer dat jullie niet met ons
mee gaan
63 met
Ik woon er met mijn ouders en mijn
zusje
64 tot ziens
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Bedankt meneer, tot ziens.
65 wit
Waar is jouw witte blouse ?

aussi
Je vais aussi à la fête
dans
Dans ma chambre il y a une belle
chaise
ici
Ici je prends toujours la tarte aux
pommes
là-bas
Qu'est-ce que c'est, là-bas?
tout droit
Si vous marchez tout droit, vous voyez
le supermarché
à gauche
Si tu vas à gauche ici, tu vois la piscine
à droite
Mon lit est à droite
Quel dommage !
Quel dommage que vous ne veniez pas
avec nous
avec
J'y habite avec mes parents et ma
petite sœur
au revoir
Merci monsieur, au revoir.
blanc
Où est ta blouse blanche ?
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66 zwart
Mijn zwarte trui is mijn mooiste
kledingstuk
67 bruin
Die jurk is bruin
68 blauw
De lucht is heel blauw
69 groen
De bank is groen
70 rood
Het stoplicht staat op rood
71 geel
Ik hou van de kleur geel
72 oranje
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Het is een oranje flesje

noir
Mon pull noir est mon plus beau
vêtement
brun
Cette robe est brune
bleu
Le ciel est très bleu
vert
Le canapé est vert
rouge
Le feu est rouge
jaune
J'aime la couleur jaune
orange
C'est une bouteille orange
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij
de PODCAST van SPEL nummer 3 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

