English, you will do it better!!
ZINNEN 6
We gaan 16 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.
1. Do you know the traffic rules? = Ken je de verkeersregels?
2. There was a traffic jam = Er was een verkeersopstopping.
3. Opposite the church = Tegenover de kerk.
4. Mind the traffic! = Pas op het verkeer!
5. Write your name in capital letters! = Schrijf je naam in hoofdletters!
6. What a capital idea! = Wat een pracht idee!
7. The police hunted him down. = De politie spoorde hem op.
8. The car crashed into a tree. = De auto botste tegen een boom.
9. Most English cities have by-passes now = De meeste Engelse steden hebben rondwegen.
10. You are driving on a major road = Je rijdt op een voorrangsweg.
11. An accident has happened on the rondabout = Er is een ongeluk gebeurd op de rotonde.
12. Parking is prohibited = Parkeren is verboden.
13. You should fastened your seat-belt = Je moet je gordel vast doen.
14. The car hit a kerbstone = De auto raakte een stoeprand. (to hit-hit-hit)
15. He got his driving-licence = Hij haalde zijn rijbewijs.
16. A head-on collision = Een frontale botsing.

We gaan ze leren!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestudeer zin 1 t/m 8!
Bekijk één voor één de Engelse zinnetjes met de vertaling goed!
Zie je bekende Engelse woorden, waaraan de steun hebt bij het leren?
Lees de zinnen nog een tweede keer door en probeer de vertaling te onthouden.
Schrijf de zinnetjes die je erg lastig vindt een keer op.
Probeer nu (zoveel mogelijk uit je hoofd) de eerste oefening te maken.
De eerste oefening staat op het WERKBLAD op de volgende pagina.
Druk dit werkblad af.
Kijk zelf na!
Leer de volgende 8 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in en kijk na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

............................ the traffic rules? = Ken je ....................................?
There was .............................. = Er was een verkeersopstopping.
........................ the church = Tegenover ..............................
........................ the traffic! = Pas op .................................!
........................ your name in capital letters! = Schrijf je naam in ................................!
What a capital idea! = Wat een .....................................!
The police .................. him ............... = De politie spoorde hem op.
The car crashed into a tree. = De auto ..............................................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................

Oefening 2
Vul in en kijk na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Most English cities have by-p...ss...s now = De meeste Engelse steden hebben rondwegen.
You are driving on a m...j...r r......d = Je rijdt op een voorrangsweg.
An accident has happened on the r...nd ...b......t = Er is een ongeluk gebeurd op de rotonde.
Parking is pr...h...b...t...d = Parkeren is verboden.
You should fastened your s......t-b...lt = .................... je gordel vast doen.
The car h...t a k...rbst...n... = De auto raakte een stoeprand.
He got his dr...v...ng-l...c...nc... = Hij haalde zijn rijbewijs.
A head-on collision = Een ......................... botsing.

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
...................................................................... = .......................................................................
...................................................................... = ......................................................................

Oefening 3
Zorg dat je de 16 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

