Will and the people
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Words and phrases
Words to know
panther
elephant
dogs
giraffe
mouse
zebra
monkey

panter
olifant
honden
giraffe
muis
zebra
aap

Phrases

What is the dog doing?
The dog is playing.
The lion is shaking its tail.
The lion is sleeping.

Don’t

Als je wilt zeggen dat iemand iets niet moet
doen, gebruik je: Don’t …
Don’t come near me.
Don’t touch me.
Don’t feed me.
Don’t wake me.
Don’t talk to me.
Don’t look at me.

Kom niet dichterbij.
Raak me niet aan.
Voer me niet.
Maak me niet wakker.
Praat niet tegen me.
Kijk niet naar me.

tiger
funny
scary
sweet
beautiful
ugly
dangerous

tijger
grappig
eng
lief
mooi
lelijk
gevaarlijk

Wat doet de hond?
De hond speelt.
De leeuw zwaait met zijn staart.
De leeuw slaapt.

Do you like ...?

Als je vraagt of iemand ergens van houdt,
vraag je: Do you like…?
Do you like a monkey? Hou jij van een aap?
Het antwoord is dan:
Yes, I do.
of
No, I don’t.

Je mening geven

Als je je mening geeft, zeg je: I think…
I think a lion is beautiful.
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Ik vind een leeuw mooi.

Ja.
Nee.
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Words and phrases
Words to know
surprise
birthday
wedding
Mother’s Day
Father’s Day
party

verrassing
verjaardag
bruiloft
Moederdag
Vaderdag
feest

Phrases

What a surprise!
I’ve always wanted this comic.
I can’t believe it!
I am so happy with your drawing.
This play is really amazing.
I am so curious.
I can’t wait.
What is it?
I’ll tell you what it is.

dinner
drawing
poem
chore
craft work

etentje
tekening
gedicht
klusje
knutselwerkje

Wat een verrassing!
Ik heb altijd al dit stripboek gewild.
Ik kan het niet geloven!
Ik ben zo blij met je tekening.
Dit toneelstuk is echt geweldig.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Ik kan niet wachten.
Wat is het?
Ik zal je vertellen wat het is.

Vertellen waarom je een verrassing hebt
I have a surprise for you, because ...
... it’s your birthday.
... it’s Mother’s Day.
... you deserve it.
... I like you.
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Ik heb een verrassing voor je, omdat ...
... je jarig bent.
... het Moederdag is.
... je het verdient.
... ik je leuk vind.
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Words and phrases
Words to know

laugh
play football
play hide-and-seek
play marbles
play tag
play music
play a game

lachen
voetballen
verstoppertje spelen
knikkeren
tikkertje spelen
muziek spelen
een spel spelen

take photos
talk
watch TV
together
hug
hold hands
hang out

foto’s maken
praten
tv-kijken
samen
knuffelen
hand vasthouden
samen zijn

Phrases - Zo praat je over wat je vaak doet
What do you and your friend do together?
We play marbles after school.
What else?
We also talk a lot together.
We sometimes watch TV together.

Zo overleg je wat je kunt gaan doen
What shall we do?
We can play darts.
We can go for a swim together.
We can sing and dance.
Great, let’s do it!
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Wat doen jij en je vriend samen?
We knikkeren na school.
Wat nog meer?
We kletsen ook veel samen.
We kijken soms samen tv.

Wat zullen we gaan doen?
We kunnen darts spelen.
We kunnen samen gaan zwemmen.
We kunnen zingen en dansen.
Super, laten we dat gaan doen!

Pagina 4

