English, you will do it better!!
We gaan 14 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.
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He wore a troubled look = Hij keek zorgelijk (to wear-wore-worn)
I used to be bullied a lot = Ik werd vroeger veel gepest.
They will pay me a visit = Zij zullen me bezoeken.
She gave a sigh of relief = Ze gaf een zucht van verlichting. (to give-gave-given)
He got his arm broken = Hij brak zijn arm.
I got a fall = Ik viel.
She kept house = Zij deed het huishouden. (to keep-kept-kept)
I have come to believe = Ik ben tot het besef gekomen
We want to get to that village = Wij willen naar dat dorpje.
How do I get there? = Hoe kom ik daar?
We've got plenty of time = We hebben tijd genoeg.
I'd like to be a nurse = Ik zou wel verpleegster willen worden.
I'm a bit shy = Ik ben een beetje verlegen.
I’m for animal experiments = Ik ben voor dierproeven.

Bestudeer zin 1 t/m 7!
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 7 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in. Lees ook de Nederlandse zin door!
He wore a tr.....bled look.
I used to be b...llied a lot.
They will p..... me a visit.
She gave a sigh of r...l.....f.
He g...t his arm broken.
We've got pl...nty ...f time.
I'm a b...t shy.

Hij keek .............................
Ik werd vroeger ..............................
Zij zullen ..............................
Ze gaf een .............................
Hij brak .............................
We hebben .............................
Ik ben een beetje .............................

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

Oefening 2
Maak de Nederlandse zinnen af! Doe het zoveel mogelijk uit je hoofd! Kijk zelf na!
I got a fall.
She k...pt house.
I have come to bel......ve.
We want to g...t to that village.
H...w do I get there?
I'd l...ke to be a n...rse.
I’m for ....nim...l experiments.

Ik .............................
Zij deed .............................
Ik ben tot .............................
Wij willen .............................
Hoe ............................
Ik zou wel ..............................
Ik ben ..................................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
......................................................... = .............................................................
......................................................... = ............................................................
Oefening 3
Zorg dat je de 14 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

