
Groep 5-6 | Niveau a en b | Song 7
Lucas & Steve x Tungevaag

Words and phrases

desert woestijn
ocean oceaan 
jungle jungle
forest bos
cave grot
mountains bergen
fossil fossiel
treasure chest schatkist
shipwreck scheepswrak
hidden village verborgen dorp
seashell schelp
animal bones botten van dieren

Phrases
We’re looking for adventure. We zoeken naar avontuur.
What would you like to explore? Wat wil je graag verkennen?
I’d like to explore the mountains. Ik wil graag de bergen verkennen.
What do you want to find? Wat wil je vinden?
I hope to find a treasure chest. Ik hoop dat ik een schatkist vind.

Words to know



Words and phrasesGroep 5-6 | Niveau a en b | Song 8
Armin van Buuren feat. Josh Cumbee

Words to know

Phrases
Let me give you a new one.  Laat me je een nieuwe geven. 
Let me give you something. Laat me je iets geven.
Let’s dance.  Laten we dansen. 
Let’s laugh about it.  Laten we erom lachen.
Let me give you a hug.  Laat me je een knuffel geven.
Let me help you. Laat me je helpen.

I dropped my drink. Ik liet mijn drankje vallen.  
My sweater was inside out.  Mijn trui zat binnenstebuiten. 
I tripped.  Ik struikelde. 
He passed the ball through my legs. Hij schoot de bal door mijn benen.
I fell off my chair. Ik viel van mijn stoel.
I felt so ashamed. Ik schaamde me zo.

happy blij
angry  boos
sad verdrietig
in love verliefd 
shocked  geschrokken 

dumb stom
surprised  verrast 
awful verschrikkelijk 
cheer up opvrolijken



Words and phrasesGroep 5-6 | Niveau a en b | Song 9
Jonas Brothers

Words to know

Phrases
It is fast.  Hij is snel.
It is light.  Hij is licht.
It has got Bluetooth earbuds. Hij heeft Bluetoothoortjes.
It has got a long-lasting battery. Hij heeft een batterij die heel lang meegaat.
You can take great photos with it. Je kunt er geweldige foto’s mee maken.
You can make videos with it. Je kunt er video’s mee maken.

Vragen en antwoorden

Woordenboek gebruiken

small klein
big groot
fast snel
slow langzaam
light licht
heavy zwaar
strong sterk

weak zwak
screen scherm
camera camera
battery batterij
phone a friend een vriend bellen
send a message een bericht sturen
make a video een video maken

Als je meer wilt weten over een telefoon, vraag je: Is it ...?
Is it small?  Is hij klein?
Het antwoord is dan:
Yes, it is.  Ja.          of          No, it isn’t.          Nee.

Je kunt ook vragen: Has it got a ...?
Has it got a camera?  Heeft hij een camera?
Het antwoord is dan:
Yes, it has. Ja.          of          No, it hasn’t.       Nee.

–  In een woordenboek staan de woorden in de volgorde van het alfabet: 
eerst alle woorden die met een a beginnen.

–  Alle woorden bij de a staan ook weer in volgorde van het alfabet volgens 
hun tweede, derde en volgende letters.
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