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Worksheet

You can walk on the beach. Je kunt op het strand wandelen.
You can go to a market. Je kunt naar een markt gaan.
You can swim in the sea. Je kunt in de zee zwemmen.

You can ...

Words to know
England Engeland
Turkey Turkije
Morocco Marokko
Spain Spanje
France Frankrijk
the Netherlands Nederland
sunny zonnig
rainy regenachtig
cloudy bewolkt
warm warm
cold koud
city stad 
sea zee
mountain berg
market markt
amusement park pretpark
beach strand

How’s the weather in Turkey? Hoe is het weer in Turkije?

It’s sunny. Het is zonnig. It’s warm. Het is warm.
It’s rainy. Het is regenachtig. It’s cold. Het is koud.
It’s cloudy. Het is bewolkt.

Phrases

Words and phrases  
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Words and phrases  

Words to know
hero held
tough stoer
not afraid niet bang
honest eerlijk
friendly vriendelijk
good goed

help helpen
save redden
catch vangen
invisible onzichtbaar
super power superkracht

Phrases
Who is your hero? Wie is jouw held?
My hero saves lives. Mijn held redt levens.
My hero catches criminals. Mijn held vangt boeven.
My hero helps people. Mijn held helpt mensen.
My hero walks through walls. Mijn held loopt door muren.
My hero is super strong. Mijn held is supersterk.

Because
Als je iets uitlegt gebruik je vaak het woordje because.

Wonder woman is my hero. Wonder woman is mijn held.
Why?   Waarom?
Because she is though. Omdat ze stoer is.
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Words and phrases  

Words to know
ankle enkel
wrist pols
head hoofd
stomach buik
back rug
arm arm

leg been
neck nek
chin kin
elbow elleboog
finger vinger
toe teen

Zo kun je vertellen waarom iets gebeurd is:
Because he fell from the stairs / his bike. Omdat hij van de trap / zijn fiets gevallen is.
Because she slipped on the soap. Omdat zij over de zeep uitgegleden is.
Because he had an accident. Omdat hij een ongeluk heeft gehad.
Because she had a fight. Omdat ze gevochten had.
Because he was hit by a ball. Omdat hij door een bal geraakt was.

Phrases
What happened? Wat is er gebeurd?
It hurts. Het doet pijn.
Where does it hurt? Waar doet het pijn?
I have a pain in my... Ik heb pijn in/aan mijn…


