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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
elephant olifant
gorilla gorilla
rhino neushoorn
tiger tijger
giraffe giraffe
fish vis
ear oor
tail staart
neck nek
teeth tanden
eye oog
nose neus

Zo beschrijf je een dier
A giraffe has got a long neck. Een giraffe heeft een lange nek.
A gorilla hasn’t got a tail.  Een gorilla heeft geen staart.
A baby tiger hasn’t got any teeth.  Een babytijger heeft geen tanden.
An elephant has got big ears. Een olifant heeft grote oren.

Zo vraag en zeg je wat een dier aan het doen is
What is the panda doing? Wat is de panda aan het doen?
The panda is eating. De panda is aan het eten.
The gorilla is sleeping. De gorilla is aan het slapen.
The elephant is bathing. De olifant is zich aan het wassen.
The rhino is walking. De neushoorn is aan het lopen.
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Words and phrases  

Words to know
music muziek
friends vrienden
eating ice cream ijs eten
play date speelafspraak
party feest
dog hond
skip huppelen
clap klappen
cheer juichen
dance dansen
wave zwaaien
smile glimlachen
scream schreeuwen

Phrases
What makes you happy? Wat maakt jou blij?
I’m happy when I am with my friends. Ik ben blij als ik met mijn vrienden ben.
I’m also happy when I have a play date. Ik ben ook blij als ik een speelafspraak heb.
What do you do when you are happy? Wat doe je als je blij bent?
When I’m happy I always dance. Als ik blij ben dans ik altijd.


