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Dua Lipa (featuring DaBaby) 

Words and phrases

Words to know
small klein
fast snel
hot heet
rocket raket
big groot
crater krater
far away ver weg
dusty stoffig
windy winderig
moon maan
volcano vulkaan
close to dicht bij
astronaut astronaut

do research onderzoek doen
make a discovery een ontdekking doen
spacewalk ruimtewandeling
take samples monsters nemen
take photos foto’s nemen
make repairs reparaties uitvoeren
get krijgen 
belong together  bij elkaar horen
so dus
precious kostbaar, speciaal
view uitzicht
protect beschermen

Phrases
On Uranus and Neptune it’s really cold. Op Uranus en Neptunus is het heel erg koud.
Saturn has very big craters. Saturnus heeft hele grote kraters.
On Mars there are mountains and valleys. Op Mars zijn er bergen en valleien.
Mars is red and made of rocks. Mars is rood en gemaakt van rotsen.
It takes a spaceship twelve years to reach  Een ruimteschip doet er twaalf jaar over  
  Neptune.   om Neptunus te bereiken.
Venus has more volcanoes than any  Venus heeft meer vulkanen dan welke
  other planet.    andere planeet ook.

Groter, grootste ...
Als je zegt dat iets groter, kouder, warmer is, zet je -er achter het woord.
Als je zegt dat iets het grootste, koudst, warmst is, zet je -est achter het woord.

cold – colder – coldest
strong – stronger – strongest

Als het woord eindigt op een klinker en één medeklinker, dan verdubbel je de medeklinker.
big – bigger – biggest

Sommige woorden waarmee je vergelijkt, schrijf je anders. Kijk maar:
many – more – most (veel – meer – meeste)
good – better – best (goed – beter – best)
bad – worse – worst (slecht – slechter – slechtst)



Groep 7-8 | Niveau b | Song 5
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Words and phrases

curious nieuwsgierig
staying up opblijven
finding a way een manier vinden
make money geld verdienen
coming up with verzinnen
famous beroemd
blowing up opblazen
heart hart
head hoofd
up naar boven
down naar beneden
left  links

right rechts
foot voet
diamond diamant
a lot of veel
brand-new gloednieuw
road weg
choose   kiezen
need  nodig hebben
forget  vergeten
something iets
only  alleen
once a week  één keer in de week

Zo geef je een dansinstructie
Make a rock symbol with your hands. Maak een rocksymbool met je handen. 
Move your hands like you’re driving. Beweeg je handen alsof je aan het rijden bent. 
Move your hand down in front of your face. Beweeg je handen naar beneden voor je gezicht. 
Pretend you’re playing the guitar. Doe alsof je gitaar speelt. 
Put your hands forward and turn them around. Doe je handen vooruit en draai ze om. 
Wipe one hand over your other hand. Veeg een hand over je andere hand. 

Woordenboek gebruiken
Kijk eerst met welke letter van het alfabet het 
woord begint. Zoek het daarna bij die letter op 
in het woordenboek. 
Staan er meerdere betekenissen achter? Kijk 
dan goed naar de zin om de juiste betekenis te 
kiezen. Welke betekenis past het beste in de zin?

Words to know

Zo zeg je wat iemand moet doen
Als je in het Engels tegen iemand wilt zeggen dat hij/zij iets moet doen, begin je de zin met het hele 
werkwoord.  
Use a pen to write your answer.  Gebruik een pen om je antwoord op te schrijven.
Sing along to the song.  Zing mee met het lied.
Make a TikTok video.  Maak een TikTok-video.



Words and phrasesGroep 7-8 | Niveau b en c | Song 6
OneRepublic

Words to know
costume kostuum
dress jurk
trousers broek
overalls overall
boots laarzen
shirt overhemd
coat jas
hat hoed
helmet helm
fake teeth neptanden
watch horloge
trainers gymschoenen

accessories accessoires
sunglasses zonnebril
tie stropdas
wig pruik
wings vleugels
wand toverstaf
coat jas
glove handschoen
knee pad kniebeschermer
equipment uitrusting
broomstick bezemsteel
consists of bestaat uit

Phrases
What do you wear for your role? Wat heb je aan voor je rol?
I wear a wig. Ik draag een pruik.
I need contact lenses. Ik heb contactlenzen nodig.
You look glamorous! Je ziet er betoverend uit!
You look cute. Je ziet er schattig uit.
You look smart. Je ziet er netjes uit.
You look cool. Je ziet er stoer uit.
You look great. Je ziet er geweldig uit.

Zo zeg je dat iets van iemand is
my watch mijn horloge
your cap jouw pet
his fake teeth zijn neptanden
her phone haar telefoon
its hat zijn hoed (van een dier of ding)
our wigs onze pruiken
your boots jullie laarzen
their sunglasses hun zonnebrillen
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