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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
balance balanceren
upside down ondersteboven
catch vangen
chop hakken
fight vechten
stick stok, stokje
sword zwaard
wood hout
put zetten
foot voet
fall down neervallen
stab steken
knife mes

hit slaan
back rug
kick schoppen
leg been
take off afdoen
mask masker
hard moeilijk
real  echt
brilliant geweldig
lady dame, mevrouw
at the same time tegelijkertijd
nervous zenuwachtig

Zo zeg je wat iemand moet doen
Als je wilt zeggen dat iemand iets moet doen, zet je het werkwoord 
vooraan in de zin. Dit is hetzelfde als in het Nederlands.

Raise your arms. Hef je armen op.
Step to the left. Stap naar links.
Kneel down. Kniel neer.
Pull your sword. Trek je zwaard.
Walk to the emperor. Loop naar de keizer.

Met deze woorden zeg je hoe 
iemand iets doet
slowly langzaam
quickly snel
calmly rustig, kalm
carefully voorzichtig
powerfully krachtig

Zo moedig je iemand aan
Just keep moving. Blijf gewoon bewegen.
Figure it out. Ga het uitpuzzelen.
You can do this. Je kunt dit.
Keep on … Blijf …
Don’t stop … Stop niet met …
Go, go, go! Ga, ga, ga!
You are brilliant! Je bent geweldig!
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
bff (best friend  beste vriend(in) 
  forever) 
life leven
hope hopen
laugh lachen
spend time tijd met elkaar  
  together   doorbrengen
give a hug een knuffel geven
have a fight ruziemaken
gossip roddelen
date  afspraakje, een afspraakje 
   hebben
break up uit elkaar gaan
cry huilen
give a present een cadeautje geven

still nog steeds
cheer up opvrolijken 
make up het (weer) goed maken
keep a secret een geheim bewaren  
friendship vriendschap
take sides een kant kiezen
be good at goed zijn in
handsome knap (van een man/jongen)
sweet lief
wish zou willen
boyfriend vriendje
afraid bang
worst ergste
probably waarschijnlijk

Phrases
Do you know about Taylor and Katy? Weet je het al van Taylor en Katy?
No, tell me! Nee, vertel het me!
They are friends again. Ze zijn weer vrienden.
I saw a picture in a magazine. Ik zag een foto in een tijdschrift.
They were shopping in New York together. Ze waren samen aan het winkelen in New York.
Are you good at keeping a secret? Kun jij een geheim bewaren?
Yes, I am. / No, I’m not. Ja. / Nee.

I am / you are
I  am a good friend. I  am not a good friend.
You  are a good friend. You  are not a good friend.
He/She  is a good friend. She is not a good friend.
We  are good friends.
You  are good friends.
They  are good friends.

Verkorte vormen
I am  I’m
you are you’re
he/she is he’s, she’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re 

I am not I’m not
you are not you aren’t
he/she is not he/she isn’t
we are not we aren’t
you are not you aren’t
they are not they aren’t
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
better beter
world wereld
mistakes fouten
homeless dakloos
poor arm
beggar bedelaar
education onderwijs
support steunen

problem  probleem
change  verandering
beat slaan
chase away wegjagen
die sterven
get stuck klem zitten
fire brand
sad verdrietig

Zo kun je een probleem beschrijven
This child is starving. Dit kind is aan het verhongeren.
This man is homeless. Deze man is dakloos.
These children are begging. Deze kinderen zijn aan het bedelen.
These animals are dying. Deze dieren zijn aan het doodgaan.
These soldiers are injured. Deze soldaten zijn gewond.
This water is polluted. Dit water is vervuild.
These soldiers are fighting. Deze soldaten zijn aan het vechten.

Als je iets wil beschrijven, kun je this of these gebruiken.
Is het er één? Dan gebruik je this.
Zijn het er twee of meer? Dan gebruik je these.

Zo kun je zeggen wat je van een probleem vindt
It’s tragic / awful. Het is triest / verschrikkelijk.
We can do better. Wij kunnen het beter doen.
We must do something about it. We moeten er iets aan doen.
We’re not going to give up. We geven het niet op.
It’s so sad. Het is zo verdrietig.

Zo kun je zeggen wat je zou moeten doen
I think we should adopt animals from animal  Ik vind dat we dieren uit dierenasiels moeten 
  shelters.   adopteren.
We must turn down the heat and wear a sweater. We moeten de verwarming lager zetten en 
   een trui dragen.
It will be better, if we close the factories. Het zal beter worden als we de fabrieken sluiten.
We can post photos of pets who need a home. We kunnen foto’s van dieren die een thuis 
   nodig hebben posten.
We shouldn’t go by car, but we should take We zouden niet met de auto moeten 
  our bikes!    gaan, maar moeten onze fiets nemen!

injured gewond
polluted vervuild
animal shelter  dierenasiel
care for zorgen voor
child labour kinderarbeid
clothes kleding
factories  fabrieken
the Earth de aarde


