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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
activity activiteit
experience ervaring
challenge uitdaging
abseiling abseilen
bungee jumping bungeejumpen
flying in a hot-air  een ballonvaart
  balloon   maken
taking a helicopter  een helikopter-
  ride   vlucht maken
climbing klimmen
alone alleen
together samen
dare durven
cool vet

amazing verbazingwekkend
dangerous gevaarlijk
extreme extreem
fun plezier
safe veilig
mountain berg
sea zee
waterfall waterval
incredible ongelofelijk
goal doel
complete afmaken, halen
peak bergtop
continent werelddeel

Phrases
Try before you die. Probeer het voor je doodgaat.
It’s very exciting! Het is erg spannend!
It’s the coolest experience ever! Het is de vetste ervaring ooit!
Go on this rollercoaster ride! Ga in deze achtbaanrit!
Want to try something new? Wil je iets nieuws proberen?
What do you dare to do? Wat durf je te doen?
How about a real challenge? Wat denk je van een echte uitdaging?

Vergelijken
Als je dingen wilt vergelijken, zet je er -er achter.
I want to drive faster than Max Verstappen. Ik wil sneller rijden dan Max Verstappen.
I want to climb higher next time. Ik wil de volgende keer hoger klimmen.

Als je wilt zeggen dat iets het snelst, hoogst, langst, etc. is, zet je er -est achter.
I’m going to go on the longest walk ever. Ik ga de langste wandeling ooit maken.

Uitzonderingen:
– good – better – best goed – beter – best
– bad – worse – worst slecht – slechter – slechtst
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
deep diep
unknown onbekend
cave  grot
secret geheim
direction richtingaanwijzing
wooden houten
symbol symbool
map kaart
find vinden
cloud wolk
river rivier
tree boom
flower bloem

guide gids
narrow nauw
gap opening
stone steen
torch toorts
steep steile
rock rots
discover ontdekken
inside in
helmet helm
hurt pijn doen
make sure zorg ervoor dat

Phrases
Will you join me on my quest? Ga je mee op mijn zoektocht?
Can I help you? Kan ik je helpen?
I’m looking for a big cave. Ik ben op zoek naar een grote grot.
I know where it is.  Ik weet waar het is.
But it’s not easy to get there. Maar het is niet gemakkelijk om daar te komen.
Please, can you help me to get there? Kun je me helpen om daar te komen alsjeblieft?
Yes, I can. Follow me. Ja, dat kan ik. Volg mij.

Grote getallen
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
30 thirty
40 forty
50 fifty

60 sixty 
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
101 one hundred and one
200 two hundred
255  two hundred and fifty-five
1000 one thousand
1500  one thousand five hundred
1550  one thousand five hundred and fifty
1555  one thousand five hundred and fifty-five
9999  nine thousand nine hundred and ninety-nine
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Worksheet

Words and phrases  

Words to know
daydream dagdroom
ocean oceaan
spaceship ruimteschip
tropical island tropisch eiland
planet planeet
dolphin dolfijn
stadium stadion
rollercoaster achtbaan
swimming zwemmen
flying vliegen
screaming schreeuwen
wave golf

sand zand
toe teen
wind wind
sky lucht
bird vogel
leaves bladeren 
dive duiken
bottom bodem
absolutely helemaal
quiet stil 
dark donker
fast snel

Phrases
What are you daydreaming about? Waar dagdroom jij over?
I am dreaming about a spaceship. Ik droom over een ruimteschip.
I am flying to the planet Mars. Ik vlieg naar de planeet Mars.
Close your eyes. Doe je ogen dicht.
I see dolphins in the ocean. Ik zie dolfijnen in de oceaan.
I hear the sound of the waves. Ik hoor het geluid van de golven.
I feel the sand between my toes. Ik voel het zand tussen mijn tenen.

Zo zeg je wat iemand aan het doen is
What are you doing right now? Wat ben je aan het doen?
I am watching TV. Ik ben tv aan het kijken.
You are daydreaming. Jij bent aan het dagdromen.
He is listening to music. Hij is naar muziek aan het luisteren.
They are dancing. Zij zijn aan het dansen.

Woordenboek gebruiken
Vaak staan er meer Engelse woorden achter een Nederlands woord. Lees dan de 
voorbeelden om het juiste woord te kiezen. Of kijk nog een keer naar het woord  
in de leestekst, en kies het woord dat daar het beste bij past.


