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Aan de slag 
Direct aan de slag met de downloads behorend bij spel nummer 1 van de Duitse taal! 

Deze downloads bevatten het oefenmateriaal om de woorden en zinnen die op de 

kaarten staan nog beter te oefenen. Je gaat hiermee je basiskennis verankeren. 

Natuurlijk kun je het taalspel ook alleen met de kaarten spelen. Maar wil je net wat 
meer oefenen óf het spel uitbreiden dan kan dat met deze downloads.

Kijk ook eens bij de uitgebreide spelregels op welke manieren je het spel allemaal 
kunt spelen. 

Wat ontvang je bij deze downloads?

Spel nummer 1 bestaat uit:

• 4 werkwoorden

• Cijfers van 1 tot 10

• Dagen van de week

• Familiewoorden

Bewaarbladen
Je ontvangt ‘bewaarbladen’ van de werkwoorden en de cijfers & dagen. 

Hang deze bijvoorbeeld op, op een plek waar je vaak komt, zodat je de rijtjes kunt 

leren.

Controlebladen
De controlebladen gebruik je om jouw antwoorden te controleren op juistheid. 

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

Oefenbladen
Voor elk onderdeel hebben wij tof oefenmateriaal gemaakt. Je leert de 

werkwoorden vervoegen en je vergroot je woordenschat. 

Het oefenmateriaal is per onderdeel als volgt opgebouwd:

1. Een overzicht Nederlands - Duits van de woorden en/of zinnen

2. Oefenblad Duits van de woorden en/of zinnen

3. Oefenblad Nederlands van de woorden en/of zinnen

Spel tip!
Van alle losse woorden die gebruikt zijn op de kaarten ontvang je een 

overzicht “Alle woorden uit het spel” (zie pag.46). Ook hierbij ontvang je 

oefenbladen. 

Het is leuk om op deze lijst ‘random’ te oefenen. Dat wil zeggen ‘noem enkele 

cijfers op tussen 1 en 72 en schrijf van deze woorden de juiste vertaling op in het 

Nederlands en/of in het Frans. Zo oefen je de woorden door elkaar. Op deze manier 

kun je jezelf en/of elkaar overhoren.   

Wil je er wat meer snelheid in hebben? Neem er dan een zandloper bij. Degene die 

de meeste woorden goed heeft, wanneer de zandloper is uitgelopen, heeft 

gewonnen!

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren

Veel succes!
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4 Werkwoorden op een rij

ZIJN SEIN HEBBEN HABEN

Ik ben ich bin Ik heb ich habe

Jij bent du bist Jij hebt du hast

Hij is er ist Hij heeft er hat

Zij is sie ist Zij heeft sie hat

Het is es ist Het heeft es hat

Wij zijn wir sind Wij hebben wir haben

Jullie zijn ihr seid Jullie hebben ihr habt

U bent Sie sind U heeft Sie haben

Zij zijn sie sind Zij hebben sie haben

MOGEN DÜRFEN WORDEN WERDEN

ik mag ich darf ik word ich werde

jij mag du darfst jij wordt du wirst

hij mag er darf hij wordt er wird

zij mag sie darf zij wordt sie wird

het mag es darf het wordt es wird

wij mogen wir dürfen wij worden wir werden

jullie mogen ihr dürft jullie worden ihr werdet

u mag Sie dürfen u wordt Sie werden

zij mogen sie dürfen zij worden sie werden
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één eins

twee zwei

drie drei

vier vier

vijf fünf

zes sechs

zeven sieben

acht acht

negen neun

tien zehn

Cijfers 1 tot en met 10

Dagen van de week

maandag Montag

dinsdag Dienstag

woensdag Mittwoch

donderdag Donnerstag

vrijdag Freitag

zaterdag Samstag

zondag Sonntag
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1 Ik ben ich bin 19 ik mag ich darf

2 Jij bent du bist 20 jij mag du darfst

3 Hij is er ist 21 hij mag er darf

4 Zij is sie ist 22 zij mag sie darf

5 Het is es ist 23 het mag es darf

6 Wij zijn wir sind 24 wij mogen wir dürfen

7 Jullie zijn ihr seid 25 jullie mogen ihr dürft

8 U bent Sie sind 26 u mag Sie dürfen

9 Zij zijn sie sind 27 zij mogen sie dürfen

10 Ik heb ich habe 28 ik word ich werde

11 Jij hebt du hast 29 jij wordt du wirst

12 Hij heeft er hat 30 hij wordt er wird

13 Zij heeft sie hat 31 zij wordt sie wird

14 Het heeft es hat 32 het wordt es wird

15 Wij hebben wir haben 33 wij worden wir werden

16 Jullie hebben ihr habt 34 jullie worden ihr werdet

17 U heeft Sie haben 35 u wordt Sie werden

18 Zij hebben sie haben 36 zij worden sie werden

37 één eins 55 de moeder die Mutter

38 twee zwei 56 de ouders die Eltern

39 drie drei 57 de broer der Bruder

40 vier vier 58 de zus die Schwester

41 vijf fünf 59 de opa der Großvater

42 zes sechs 60 de oma die Großmutter

43 zeven sieben 61 de tante die Tante

44 acht acht 62 de oom der Onkel

45 negen neun 63 de neef der Cousin

46 tien zehn 64 de nicht die Cousine

47 maandag Montag 65 de vriend der Freund

48 dinsdag Dienstag 66 de vriendin die Freundin

49 woensdag Mittwoch 67 de jongen der Junge

50 donderdag Donnerstag 68 het meisje das Mädchen

51 vrijdag Freitag 69 later später

52 zaterdag Samstag 70 hoewel obwohl

53 zondag Sonntag 71 tamelijk ziemlich

54 de vader der Vater 72 altijd immer

Alle woorden
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1 Ik ben gelukkig Ich bin glücklich

2 Jij bent blij met het resultaat Du bist mit dem Ergebnis zufrieden

3 Hij is op tijd Er ist pünktlich

4 Zij is fantastisch Sie ist fantastisch

5 Het is te laat Es ist zu spät

6 Wij zijn de grootouders Wir sind die Großeltern

7 Jullie zijn erg aardig Ihr seid sehr nett

8 U bent met z'n vieren Sie sind zu viert

9 Zij zijn blij Sie sind froh

10 Ik heb veel vrienden Ich habe viele Freunde

11 Jij hebt een auto Du hast ein Auto

12 Hij heeft een fiets Er hat ein Fahrrad

13 Zij heeft veel vriendinnen Sie hat viele Freundinnen

14 Het heeft geregend Es hat geregnet

15 Wij hebben een hond Wir haben einen Hund

16 Jullie hebben een kat Ihr habt eine Katze

17 U heeft geen tijd Sie haben keine Zeit

18 Zij hebben een feest Sie haben eine Party

19 Ik mag jouw fiets lenen Ich darf dein Fahrrad leihen

20 Jij mag naar school gaan Du darfst in die Schule gehen

21 Hij mag autorijden Er darf fahren

22 Zij mag meerijden Sie darf mitfahren

23 Het mag een beetje meer zijn Es darf ein bisschen mehr sein

24 Wij mogen naar binnen Wir dürfen reingehen

25 Jullie mogen een boek lenen Ihr dürft ein Buch ausleihen

26 U mag meedoen Sie dürfen mitmachen

27 Zij mogen zelf beslissen Sie dürfen selbst entscheiden

28 Ik word kapper / kapster Ich werde Friseur / Friseurin

29 Jij wordt piloot / pilote Du wirst Pilot / Pilotin

30 Hij wordt geopereerd Er wird operiert

31 Zij wordt kampioen Sie wird gewinnen

32 Het wordt mooi weer Es wird schönes Wetter

33 Wij worden opgehaald Wir werden abgeholt

34 Jullie worden naar school gebracht Ihr werdet zur Schule gebracht

35 U wordt hierdoor gemotiveerd Sie werden dadurch motiviert

36 Zij worden naar het feest gebracht Sie werden zur Party gebracht

Alle zinnen
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37 Leen jij mij één van jouw boeken? Leihst du mir eins von deinen Büchern?

38 Jij hebt twee appels Du hast zwei Äpfel

39 Hij gaat met drie vrienden op pad Er geht mit drei Freunden aus

40 Zij is vier jaar Sie ist vier Jahre alt

41 Deze hond is vijf jaar Dieser Hund ist fünf Jahre alt

42 Mijn moeder heeft zes tantes Meine Mutter hat sechs Tanten

43 Jullie moeten om zeven uur thuis zijn Ihr müsst um sieben Uhr zu Hause sein

44 Zij wonen op huisnummer acht Sie wohnen im Haus (mit der) Nummer acht

45 Wij zijn negen jaar bevriend Wir sind seit neun Jahren Freunde

46 Zij zijn tien jaar getrouwd Sie sind seit zehn Jahren verheiratet

47 Op maandag eten we spaghetti Am Montag essen wir Spagetti

48 Mijn oma komt dinsdag op bezoek Meine Großmutter besucht uns am Dienstag

49 Ik ga woensdag naar de stad Am Mittwoch gehe ich in die Stadt

50 Ik hoop donderdag iets van je te horen Ich hoffe, Donnerstag von dir zu hören

51 Wij gaan vrijdagavond naar de film Wir gehen Freitagabend ins Kino

52 Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis Am Samstag ziehen wir in unser neues Zuhause

53 We gaan zondag een wandeling maken Wir werden am Sonntag spazieren gehen

54 Mijn vader heeft een mooie trui Mein Vater hat einen schönen Pullover 

55 Mijn moeder is heel erg lief Meine Mutter ist sehr lieb

56 Mijn ouders gaan samen op vakantie Meine Eltern fahren zusammen im Urlaub

57 Mijn broer draagt deze zware tas Mein Bruder trägt diese schwere Tasche

58 Mijn zus is drie jaar jonger Meine Schwester ist drei Jahre jünger 

59 Deze opa is de vader van mijn moeder Dieser Großvater ist der Vater meiner Mutter

60 Mijn oma bakt heerlijke taartjes Meine Großmutter backt leckeren Kuchen

61 Mijn tante is zangeres Meine Tante ist Sängerin

62 Mijn oom heeft een mooie auto Mein Onkel hat ein schönes Auto

63 Mijn neef is dertien jaar Mein Cousin ist dreizehn Jahre alt

64 Mijn nicht is een mooi meisje Meine Cousine ist ein schönes Mädchen

65 Peter is mijn beste vriend Peter ist mein bester Freund

66 Ik loop met mijn vriendin naar school Ich gehe mit meiner Freundin zur Schule

67 Die jongen kan heel goed voetballen Der Junge kann sehr gut Fußball spielen

68 Dat meisje heeft een mooie jurk Das Mädchen hat ein schönes Kleid

69 We zien elkaar later weer Wir treffen uns später wieder

70 Ik ga mee hoewel ik erg moe ben Ich gehe mit, obwohl ich sehr müde bin

71 Deze film duurt tamelijk lang Dieser Film dauert ziemlich lange

72 Ik vind het hier altijd gezellig Mir gefällt es hier immer gut

Alle zinnen
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ZIJN SEIN HEBBEN HABEN

ik ben ich bin ik heb ich habe

jij bent du bist jij hebt du hast

hij is er ist hij heeft er hat

zij is sie ist zij heeft sie hat

het is es ist het heeft es hat

wij zijn wir sind wij hebben wir haben

jullie zijn ihr seid jullie hebben ihr habt

u bent Sie sind u heeft Sie haben

zij zijn sie sind zij hebben sie haben

MOGEN DÜRFEN WORDEN WERDEN

ik mag ich darf ik word ich werde

jij mag du darfst jij wordt du wirst

hij mag er darf hij wordt er wird

zij mag sie darf zij wordt sie wird

het mag es darf het wordt es wird

wij mogen wir dürfen wij worden wir werden

jullie mogen ihr dürft jullie worden ihr werdet

u mag Sie dürfen u wordt Sie werden

zij mogen sie dürfen zij worden sie werden

De 4 werkwoorden
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De 4 werkwoorden oefenen

ZIJN HEBBEN

ik ben ik heb

jij bent jij hebt

hij is hij heeft

zij is zij heeft

het is het heeft

wij zijn wij hebben

jullie zijn jullie hebben

u bent u heeft

zij zijn zij hebben 

MOGEN WORDEN

ik mag ik word

jij mag jij wordt

hij mag hij wordt

zij mag zij wordt

het mag het wordt

wij mogen wij worden

jullie mogen jullie worden

u mag u wordt

zij mogen zij worden
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SEIN HABEN

ich bin ich habe

du bist du hast

er ist er hat

sie ist sie hat

es ist es hat

wir sind wir haben

ihr seid ihr habt

Sie sind Sie haben

sie sind sie haben

DÜRFEN WERDEN

ich darf ich werde

du darfst du wirst

er darf er wird

sie darf sie wird

es darf es wird

wir dürfen wir werden

ihr dürft ihr werdet

Sie dürfen Sie werden

sie dürfen sie werden

De 4 werkwoorden oefenen
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1 Ik ben ich bin

Ik ben gelukkig Ich bin glücklich

2 Jij bent du bist

Jij bent blij met het resultaat Du bist mit dem Ergebnis zufrieden

3 Hij is er ist

Hij is op tijd Er ist pünktlich

4 Zij is sie ist

Zij is fantastisch Sie ist fantastisch

5 Het is es ist

Het is te laat Es ist zu spät

6 Wij zijn wir sind

Wij zijn de grootouders Wir sind die Großeltern

7 Jullie zijn ihr seid

Jullie zijn erg aardig Ihr seid sehr nett

8 U bent Sie sind

U bent met z'n vieren Sie sind zu viert

9 Zij zijn sie sind

Zij zijn blij Sie sind froh

Werkwoorden en zinnen - 1

Werkwoord: zijn Verb: sein
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10 Ik heb ich habe

Ik heb veel vrienden Ich habe viele Freunde

11 Jij hebt du hast

Jij hebt een auto Du hast ein Auto

12 Hij heeft er hat

Hij heeft een fiets Er hat ein Fahrrad

13 Zij heeft sie hat

Zij heeft veel vriendinnen Sie hat viele Freundinnen

14 Het heeft es hat

Het heeft geregend Es hat geregnet

15 Wij hebben wir haben

Wij hebben een hond Wir haben einen Hund

16 Jullie hebben ihr habt

Jullie hebben een kat Ihr habt eine Katze

17 U heeft Sie haben

U heeft geen tijd Sie haben keine Zeit

18 Zij hebben sie haben

Zij hebben een feest Sie haben eine Party

Werkwoorden en zinnen - 2

Werkwoord: hebben Verb: haben
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19 ik mag ich darf

Ik mag jouw fiets lenen Ich darf dein Fahrrad leihen

20 jij mag du darfst

Jij mag naar school gaan Du darfst in die Schule gehen

21 hij mag er darf

Hij mag autorijden Er darf fahren

22 zij mag sie darf

Zij mag meerijden Sie darf mitfahren

23 het mag es darf

Het mag een beetje meer zijn Es darf ein bisschen mehr sein

24 wij mogen wir dürfen

Wij mogen naar binnen Wir dürfen reingehen

25 jullie mogen ihr dürft

Jullie mogen een boek lenen Ihr dürft ein Buch ausleihen

26 u mag Sie dürfen

U mag meedoen Sie dürfen mitmachen

27 zij mogen sie dürfen

Zij mogen zelf beslissen Sie dürfen selbst entscheiden

Werkwoorden en zinnen - 3

Werkwoord: mogen Verb: dürfen
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28 ik word ich werde

Ik word kapper / kapster Ich werde Friseur / Friseurin

29 jij wordt du wirst

Jij wordt piloot / pilote Du wirst Pilot / Pilotin

30 hij wordt er wird

Hij wordt geopereerd Er wird operiert

31 zij wordt sie wird

Zij wordt kampioen Sie wird gewinnen

32 het wordt es wird

Het wordt mooi weer Es wird schönes Wetter

33 wij worden wir werden

Wij worden opgehaald Wir werden abgeholt

34 jullie worden ihr werdet

Jullie worden naar school gebracht Ihr werdet zur Schule gebracht

35 u wordt Sie werden

U wordt hierdoor gemotiveerd Sie werden dadurch motiviert

36 zij worden sie werden

Zij worden naar het feest gebracht Sie werden zur Party gebracht

Werkwoorden en zinnen - 4

Werkwoord: worden Verb: werden
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Werkwoord: zijn Verb: 

1 Ik ben

Ik ben gelukkig

2 Jij bent

Jij bent blij met het resultaat

3 Hij is

Hij is op tijd

4 Zij is

Zij is fantastisch

5 Het is

Het is te laat

6 Wij zijn

Wij zijn de grootouders

7 Jullie zijn

Jullie zijn erg aardig

8 U bent

U bent met z'n vieren

9 Zij zijn

Zij zijn blij

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”
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Werkwoorden oefenen

Werkwoord: hebben Verb: 

10 Ik heb

Ik heb veel vrienden

11 Jij hebt

Jij hebt een auto

12 Hij heeft

Hij heeft een fiets

13 Zij heeft

Zij heeft veel vriendinnen

14 Het heeft

Het heeft geregend

15 Wij hebben

Wij hebben een hond

16 Jullie hebben

Jullie hebben een kat

17 U heeft

U heeft geen tijd

18 Zij hebben 

Zij hebben een feest

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”
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Werkwoorden oefenen

Werkwoord: mogen Verb: 

19 ik mag

Ik mag jouw fiets lenen

20 jij mag

Jij mag naar school gaan

21 hij mag

Hij mag autorijden

22 zij mag

Zij mag meerijden

23 het mag

Het mag een beetje meer zijn

24 wij mogen

Wij mogen naar binnen

25 jullie mogen

Jullie mogen een boek lenen

26 u mag

U mag meedoen

27 zij mogen

Zij mogen zelf beslissen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoorden oefenen

  
Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”

Werkwoord: worden Verb: 

28 ik word

Ik word kapper / kapster

29 jij wordt

Jij wordt piloot / pilote

30 hij wordt

Hij wordt geopereerd

31 zij wordt

Zij wordt kampioen

32 het wordt

Het wordt mooi weer

33 wij worden

Wij worden opgehaald

34 jullie worden

Jullie worden naar school gebracht

35 u wordt

U wordt hierdoor gemotiveerd 

36 zij worden

Zij worden naar het feest gebracht
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Werkwoord: Verb: sein

1 ich bin

Ich bin glücklich

2 du bist

Du bist mit dem Ergebnis zufrieden

3 er ist

Er ist pünktlich

4 sie ist

Sie ist fantastisch

5 es ist

Es ist zu spät

6 wir sind

Wir sind die Großeltern

7 ihr seid

Ihr seid sehr nett

8 Sie sind

Sie sind zu viert

9 sie sind

Sie sind froh

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”
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Werkwoorden oefenen

Werkwoord: Verb: haben

10 ich habe

Ich habe viele Freunde

11 du hast

Du hast ein Auto

12 er hat

Er hat ein Fahrrad

13 sie hat

Sie hat viele Freundinnen

14 es hat

Es hat geregnet

15 wir haben

Wir haben einen Hund

16 ihr habt

Ihr habt eine Katze

17 Sie haben

Sie haben keine Zeit

18 sie haben

Sie haben eine Party

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”
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Werkwoorden oefenen

Werkwoord: Verb: dürfen

19 ich darf

Ich darf dein Fahrrad leihen

20 du darfst

Du darfst in die Schule gehen

21 er darf

Er darf fahren

22 sie darf

Sie darf mitfahren

23 es darf

Es darf ein bisschen mehr sein

24 wir dürfen

Wir dürfen reingehen

25 ihr dürft

Ihr dürft ein Buch ausleihen

26 Sie dürfen

Sie dürfen mitmachen

27 sie dürfen

Sie dürfen selbst entscheiden

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”

Verb: werden

28 ich werde

Ich werde Friseur / Friseurin

29 du wirst

Du wirst Pilot / Pilotin

30 er wird

Er wird operiert

31 sie wird

Sie wird gewinnen

32 es wird

Es wird schönes Wetter

33 wir werden

Wir werden abgeholt

34 ihr werdet

Ihr werdet zur Schule gebracht

35 Sie werden

Sie werden dadurch motiviert

36 sie werden

Sie werden zur Party gebracht
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FAIRE GOED 

 

FOUT 

“Oefen je eigen lijstje!”

FAIRE 

DE VERTALING 
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37 één eins

Leen jij mij één van jouw boeken? Leihst du mir eins von deinen Büchern?

38 twee zwei

Jij hebt twee appels Du hast zwei Äpfel

39 drie drei

Hij gaat met drie vrienden op pad Er geht mit drei Freunden aus

40 vier vier

Zij is vier jaar Sie ist vier Jahre alt

41 vijf fünf

Deze hond is vijf jaar Dieser Hund ist fünf Jahre alt

42 zes sechs

Mijn moeder heeft zes tantes Meine Mutter hat sechs Tanten

43 zeven sieben

Jullie moeten om zeven uur thuis zijn Ihr müsst um sieben Uhr zu Hause sein

44 acht acht

Zij wonen op huisnummer acht Sie wohnen im Haus (mit der) Nummer acht

45 negen neun

Wij zijn negen jaar bevriend Wir sind seit neun Jahren Freunde

46 tien zehn

Zij zijn tien jaar getrouwd Sie sind seit zehn Jahren verheiratet

Cijfers 1 - 10
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 1-10”

37 één

Leen jij mij één van jouw boeken?

38 twee

Jij hebt twee appels

39 drie

Hij gaat met drie vrienden op pad

40 vier

Zij is vier jaar 

41 vijf

Deze hond is vijf jaar

42 zes

Mijn moeder heeft zes tantes

43 zeven

Jullie moeten om zeven uur thuis zijn

44 acht 

Zij wonen op huisnummer acht

45 negen

Wij zijn negen jaar bevriend

46 tien

Zij zijn tien jaar getrouwd
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 1-10”

37 eins

Leihst du mir eins von deinen Büchern?

38 zwei

Du hast zwei Äpfel

39 drei

Er geht mit drei Freunden aus

40 vier

Sie ist vier Jahre alt

41 fünf

Dieser Hund ist fünf Jahre alt

42 sechs

Meine Mutter hat sechs Tanten

43 sieben

Ihr müsst um sieben Uhr zu Hause sein

44 acht

Sie wohnen im Haus (mit der) Nummer acht

45 neun

Wir sind seit neun Jahren Freunde

46 zehn

Sie sind seit zehn Jahren verheiratet
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47 maandag Montag

Op maandag eten we spaghetti Am Montag essen wir Spagetti

48 dinsdag Dienstag

Mijn oma komt dinsdag op bezoek Meine Großmutter besucht uns am Dienstag

49 woensdag Mittwoch

Ik ga woensdag naar de stad Am Mittwoch gehe ich in die Stadt

50 donderdag Donnerstag

Ik hoop donderdag iets van je te horen Ich hoffe, Donnerstag von dir zu hören

51 vrijdag Freitag

Wij gaan vrijdagavond naar de film Wir gehen Freitagabend ins Kino

52 zaterdag Samstag

Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis Am Samstag ziehen wir in unser neues 

Zuhause

53 zondag Sonntag

We gaan zondag een wandeling maken Wir werden am Sonntag spazieren gehen

Dagen van de week
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Dagen van de week oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Dagen van de week”

47 maandag

Op maandag eten we spaghetti

48 dinsdag

Mijn oma komt dinsdag op bezoek

49 woensdag

Ik ga woensdag naar de stad

50 donderdag

Ik hoop donderdag iets van je te horen

51 vrijdag

Wij gaan vrijdagavond naar de film

52 zaterdag

Wij verhuizen zaterdag naar ons nieuwe huis

53 zondag

We gaan zondag een wandeling maken
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Dagen van de week oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Dagen van de week”

47 Montag

Am Montag essen wir Spagetti

48 Dienstag

Meine Großmutter besucht uns am Dienstag

49 Mittwoch

Am Mittwoch gehe ich in die Stadt

50 Donnerstag

Ich hoffe, Donnerstag von dir zu hören

51 Freitag

Wir gehen Freitagabend ins Kino

52 Samstag

Am Samstag ziehen wir in unser neues 

Zuhause

53 Sonntag

Wir werden am Sonntag spazieren gehen
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zaterdag Samstag

eins één

acht acht

Sonntag zondag

woensdag Mittwoch

zes sechs

drie drei

vier vier

dinsdag Dienstag

Freitag vrijdag

vijf fünf

neun negen

donderdag Donnerstag

zeven sieben

maandag Montag

twee zwei

tien zehn

Cijfers & dagen random
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zaterdag

eins

acht 

Sonntag

woensdag

zes

drie

vier

dinsdag

Freitag

vijf

neun

donderdag

zeven

maandag

twee

tien

Cijfers & dagen random oefenen
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Cijfers & dagen random oefenen

Samstag

één

acht

zondag

Mittwoch

sechs

drei

vier

Dienstag

vrijdag

fünf

negen

Donnerstag

sieben

Montag

zwei

zehn
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54 de vader der Vater

Mijn vader heeft een mooie trui Mein Vater hat einen schönen Pullover 

55 de moeder die Mutter

Mijn moeder is heel erg lief Meine Mutter ist sehr lieb

56 de ouders die Eltern

Mijn ouders gaan samen op vakantie Meine Eltern fahren zusammen im Urlaub

57 de broer der Bruder

Mijn broer draagt deze zware tas Mein Bruder trägt diese schwere Tasche

58 de zus die Schwester

Mijn zus is drie jaar jonger Meine Schwester ist drei Jahre jünger 

59 de opa der Großvater

Deze opa is de vader van mijn moeder Dieser Großvater ist der Vater meiner 

Mutter

60 de oma die Großmutter

Mijn oma bakt heerlijke taartjes Meine Großmutter backt leckeren Kuchen

61 de tante die Tante

Mijn tante is zangeres Meine Tante ist Sängerin

62 de oom der Onkel

Mijn oom heeft een mooie auto Mein Onkel hat ein schönes Auto

63 de neef der Cousin

Mijn neef is dertien jaar Mein Cousin ist dreizehn Jahre alt

64 de nicht die Cousine

Mijn nicht is een mooi meisje Meine Cousine ist ein schönes Mädchen

65 de vriend der Freund

Peter is mijn beste vriend Peter ist mein bester Freund

66 de vriendin die Freundin

Ik loop met mijn vriendin naar school Ich gehe mit meiner Freundin zur Schule

Woorden



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

67 de jongen der Junge

Die jongen kan heel goed voetballen Der Junge kann sehr gut Fußball spielen

68 het meisje das Mädchen

Dat meisje heeft een mooie jurk Das Mädchen hat ein schönes Kleid

69 later später

We zien elkaar later weer Wir treffen uns später wieder

70 hoewel obwohl

Ik ga mee hoewel ik erg moe ben Ich gehe mit, obwohl ich sehr müde bin

71 tamelijk ziemlich

Deze film duurt tamelijk lang Dieser Film dauert ziemlich lange

72 altijd immer

Ik vind het hier altijd gezellig Mir gefällt es hier immer gut

Woorden
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54 de vader

Mijn vader heeft een mooie trui

55 de moeder

Mijn moeder is heel erg lief

56 de ouders

Mijn ouders gaan samen op vakantie

57 de broer

Mijn broer draagt deze zware tas

58 de zus

Mijn zus is drie jaar jonger 

59 de opa

Deze opa is de vader van mijn moeder

60 de oma

Mijn oma bakt heerlijke taartjes

61 de tante

Mijn tante is zangeres

62 de oom

Mijn oom heeft een mooie auto

63 de neef

Mijn neef is dertien jaar

64 de nicht

Mijn nicht is een mooi meisje

65 de vriend

Peter is mijn beste vriend

66 de vriendin

Ik loop met mijn vriendin naar school

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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67 de jongen

Die jongen kan heel goed voetballen

68 het meisje

Dat meisje heeft een mooie jurk

69 later

We zien elkaar later weer

70 hoewel

Ik ga mee hoewel ik erg moe ben

71 tamelijk

Deze film duurt tamelijk lang

72 altijd

Ik vind het hier altijd gezellig

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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54 der Vater

Mein Vater hat einen schönen Pullover 

55 die Mutter

Meine Mutter ist sehr lieb

56 die Eltern

Meine Eltern fahren zusammen im Urlaub

57 der Bruder

Mein Bruder trägt diese schwere Tasche

58 die Schwester

Meine Schwester ist drei Jahre jünger 

59 der Großvater

Dieser Großvater ist der Vater meiner 

Mutter

60 die Großmutter

Meine Großmutter backt leckeren Kuchen

61 die Tante

Meine Tante ist Sängerin

62 der Onkel

Mein Onkel hat ein schönes Auto

63 der Cousin

Mein Cousin ist dreizehn Jahre alt

64 die Cousine

Meine Cousine ist ein schönes Mädchen

65 der Freund

Peter ist mein bester Freund

66 die Freundin

Ich gehe mit meiner Freundin zur Schule

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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67 der Junge

Der Junge kann sehr gut Fußball spielen

68 das Mädchen

Das Mädchen hat ein schönes Kleid

69 später

Wir treffen uns später wieder

70 obwohl

Ich gehe mit, obwohl ich sehr müde bin

71 ziemlich

Dieser Film dauert ziemlich lange

72 immer

Mir gefällt es hier immer gut

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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Alle woorden 

uit het spel
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1 Ik ben ich bin 19 ik mag ich darf

2 Jij bent du bist 20 jij mag du darfst

3 Hij is er ist 21 hij mag er darf

4 Zij is sie ist 22 zij mag sie darf

5 Het is es ist 23 het mag es darf

6 Wij zijn wir sind 24 wij mogen wir dürfen

7 Jullie zijn ihr seid 25 jullie mogen ihr dürft

8 U bent Sie sind 26 u mag Sie dürfen

9 Zij zijn sie sind 27 zij mogen sie dürfen

10 Ik heb ich habe 28 ik word ich werde

11 Jij hebt du hast 29 jij wordt du wirst

12 Hij heeft er hat 30 hij wordt er wird

13 Zij heeft sie hat 31 zij wordt sie wird

14 Het heeft es hat 32 het wordt es wird

15 Wij hebben wir haben 33 wij worden wir werden

16 Jullie hebben ihr habt 34 jullie worden ihr werdet

17 U heeft Sie haben 35 u wordt Sie werden

18 Zij hebben sie haben 36 zij worden sie werden

37 één eins 55 de moeder die Mutter

38 twee zwei 56 de ouders die Eltern

39 drie drei 57 de broer der Bruder

40 vier vier 58 de zus die Schwester

41 vijf fünf 59 de opa der Großvater

42 zes sechs 60 de oma die Großmutter

43 zeven sieben 61 de tante die Tante

44 acht acht 62 de oom der Onkel

45 negen neun 63 de neef der Cousin

46 tien zehn 64 de nicht die Cousine

47 maandag Montag 65 de vriend der Freund

48 dinsdag Dienstag 66 de vriendin die Freundin

49 woensdag Mittwoch 67 de jongen der Junge

50 donderdag Donnerstag 68 het meisje das Mädchen

51 vrijdag Freitag 69 later später

52 zaterdag Samstag 70 hoewel obwohl

53 zondag Sonntag 71 tamelijk ziemlich

54 de vader der Vater 72 altijd immer

Alle woorden uit spel 1
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Alle woorden uit spel 1 oefenen

1 Ik ben 19 ik mag

2 Jij bent 20 jij mag

3 Hij is 21 hij mag

4 Zij is 22 zij mag

5 Het is 23 het mag

6 Wij zijn 24 wij mogen

7 Jullie zijn 25 jullie mogen

8 U bent 26 u mag

9 Zij zijn 27 zij mogen

10 Ik heb 28 ik word

11 Jij hebt 29 jij wordt

12 Hij heeft 30 hij wordt

13 Zij heeft 31 zij wordt

14 Het heeft 32 het wordt

15 Wij hebben 33 wij worden

16 Jullie hebben 34 jullie worden

17 U heeft 35 u wordt

18 Zij hebben 36 zij worden

37 één 55 de moeder

38 twee 56 de ouders

39 drie 57 de broer

40 vier 58 de zus

41 vijf 59 de opa

42 zes 60 de oma

43 zeven 61 de tante

44 acht 62 de oom

45 negen 63 de neef

46 tien 64 de nicht

47 maandag 65 de vriend

48 dinsdag 66 de vriendin

49 woensdag 67 de jongen

50 donderdag 68 het meisje

51 vrijdag 69 later

52 zaterdag 70 hoewel

53 zondag 71 tamelijk

54 de vader 72 altijd
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Alle woorden uit spel 1 oefenen

1 ich bin 19 ich darf

2 du bist 20 du darfst

3 er ist 21 er darf

4 sie ist 22 sie darf

5 es ist 23 es darf

6 wir sind 24 wir dürfen

7 ihr seid 25 ihr dürft

8 Sie sind 26 Sie dürfen

9 sie sind 27 sie dürfen

10 ich habe 28 ich werde

11 du hast 29 du wirst

12 er hat 30 er wird

13 sie hat 31 sie wird

14 es hat 32 es wird

15 wir haben 33 wir werden

16 ihr habt 34 ihr werdet

17 Sie haben 35 Sie werden

18 sie haben 36 sie werden

37 eins 55 die Mutter

38 zwei 56 die Eltern

39 drei 57 der Bruder

40 vier 58 die Schwester

41 fünf 59 der Großvater

42 sechs 60 die Großmutter

43 sieben 61 die Tante

44 acht 62 der Onkel

45 neun 63 der Cousin

46 zehn 64 die Cousine

47 Montag 65 der Freund

48 Dienstag 66 die Freundin

49 Mittwoch 67 der Junge

50 Donnerstag 68 das Mädchen

51 Freitag 69 später

52 Samstag 70 obwohl

53 Sonntag 71 ziemlich

54 der Vater 72 immer
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Je bent aan het einde gekomen van de OEFENMATERIALEN behorend 
bij SPEL nummer 1 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! Beluister óók de 
podcast voor de juiste uitspraak. 

www.quiboba.nl

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.

https://shop.quiboba.nl/
http://www.quiboba.nl


Heel veel  succes!

Viel Glück!

PS: Heb je vragen? 

Mail ons dan op support@quiboba.nl

mailto:support%40quiboba.nl?subject=Vraag%20over%20podcast%20bij%20taalspel

