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H1-1 Inleiding

De eerste herhalingsles.
Lees de lessen 1 t/m 5 nog eens rustig door. Niet allemaal achter elkaar! Maak daarna
deze herhalingsles. Veel succes!
H1-2 Vertaal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yo soy el pan = ________________________________________
Yo soy la luz = ________________________________________
Hay una universidad en el centro = ________________________________________
Hay una iglesia en la ciudad = ________________________________________
Hay muchos libros en la biblioteca = ________________________________________
Hay cinco plumas en la mesa = ________________________________________
¿Cómo está ustéd? = ________________________________________
¿Cómo te llamas? = ________________________________________
Me llamo Marianne = ________________________________________
¿Cómo estás? = ________________________________________
Las chicas son simpaticas = ________________________________________
El árbol es más alto que la casa = ________________________________________
una de las ciudades más pobres = ________________________________________
Buenos días, señora. ¿Qué desea ustéd? = _______________________________________
¿Dónde vives? = ________________________________________
¿Cuál es su nombre? = ________________________________________
Hace buen tiempo = ________________________________________
Vivo y trabajo en Madrid = ________________________________________
Ligera bajada de temperaturas = ________________________________________

H1-3 Lijntrekken (werkwoorden)

xxxxxxxxxx

1

u houdt van/ hebt lief

bebe

1

2

jij eet

usted ama

2

3

ik maak

unimos

3

4

zij spreken

comes

4

5

zij wonen

hago

5

6

wij verenigen

viven

6

7

hij drinkt

hablan

7

8

ik heb

comer

8

9

jullie maken

tengo

9

10

zij eten

hacéis

10

11

eten (inf.)

12

ik eet

xxxxxxxxxxx
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H1-4 Vertaal in het Spaans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spreekt u Spaans? = ________________________________________
Ik kom uit Amsterdam = ________________________________________
Er is een hotel in het centrum = ________________________________________
Er is een kerk in de stad = ________________________________________
Goede dag, ik heet Juan = ________________________________________
Luis is Spanjaard = ________________________________________
De zon schijnt = ________________________________________
Heb jij dorst? = ________________________________________
Ik zie mijn huis = ________________________________________
Ik zie onze honden = ________________________________________
Het is koud = ________________________________________
Het is mooi weer = ________________________________________
Een halve kilo tomaten = ________________________________________
Waar woon je? = ________________________________________
Ik heb het warm. = ________________________________________

H1-5 Lijntrekken (allerlei)

xxxxxxxxxx

1

de taal

nueve

1

2

ook

la lengua

2

3

negen

el amigo

3

4

de kelner

siete

4

5

tien

tabién

5

6

het einde

el camarero

6

7

de vriend

diez

7

8

acht

el final

8

9

de dokter

médico

9

10

zeven

la enfermedad

10

11

de universiteit

12

de ziekte

xxxxxxxxxxx

Zie volgende pagina!
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H1-6 Uitspraak

Geef de uitspraak van devolgende woorden:
curso
= _____________________________
montaña= _____________________________
habla
= _____________________________
soy
= _____________________________
luz
= _____________________________
puerta = _____________________________
muchos = _____________________________
centro = _____________________________
cinco
= _____________________________
ocho
= _____________________________
ciudad = _____________________________
vivir
= _____________________________

H1-7 Exrta (1) U hoeft deze oefeningen niet per se te maken!

este libro = dit boek (bij de spreker)
ese libro = dat boek (bij de aangesprokene)
aquel libro = dat boek ( bij iemand anders dan de spreker of de aangesprokene)
esta maleta = deze koffer (bij de spreker)
esa maleta = die koffer (bij de aangesprokene)
aquella maleta = die koffer (bij iemand anders)
Vul in: este, ese, aquel, esta, esa, of aquella
___________
___________
___________
___________
___________
___________

pluma (bij de aangesprokene)
radio (bij de spreker)
pluma (bij iemand anders)
libro (bij de aangesprokene)
árbol (bij iemand anders)
maleta (bij de spreker)

H1-8 Extra (2)

Onthoud: aprender = leren; cubrir = bedekken; el cielo = de hemel;
contestar = antwoorden, beantwoorden; abrir = openen
Vertaal:
• Mis padres aprenden inglés
= _____________________________
• Las nubes cubren el cielo
= _____________________________
• Mi padre habla muy bien español = _____________________________
• Ana contesta la carta
= _____________________________
• Los bancos abren a las 8:30 h
= _____________________________
• María canta en la ducha
= _____________________________
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H1-9 Extra (3) Uitspraak

U gaat zo naar een site om werkwoordsvormen te oefenen.
U ziet daar eerst bijvoorbeeld:
yo, cantar (= zingen)
In uw gedachte maakt u de vervoeging: yo canto
Bij het aanklikken van "continue" kunt u controleren of uw vorm juist was.
Tevens leert u de correcte uitspraak.
Herhaal deze oefening enkele malen!
Het gaat steeds om vormen in de tegenwoordige tijd, de presente!
Ga links op de site naar "extra oefeningen" enz.

ANTWOORDEN
H1-2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yo soy el pan = Ik ben het brood.
Yo soy la luz = Ik ben het licht.
Hay una universidad en el centro = Er is een universiteit in het centrum.
Hay una iglesia en la ciudad = Er is een kerk in het centrum.
Hay muchos libros en la biblioteca = Er zijn veel boeken in de bibliotheek.
Hay cinco plumas en la mesa = Er liggen vijf pennen op tafel.
¿Cómo está ustéd? = Hoe gaat het met u?
¿Cómo te llamas? = Hoe heet je?
Me llamo Marianne = Ik heet Marianne.
¿Cómo estás? = Hoe gaat het met je?
Las chicas son simpaticas = De meisjes zijn aardig.
El árbol es más alto que la casa = De boom is groter dan het huis.
una de las ciudades más pobres = een van de grootste steden
Buenos días, señora. ¿Qué desea ustéd? = Goede morgen, mevrouw. Wat wenst u?
¿Dónde vives? = Waar woon je?
¿Cuál es su nombre? = Wat is je naam?
Hace buen tiempo = Het is mooi weer.
Vivo y trabajo en Madrid = Ik woon en werk in Madrid.
Ligera bajada de temperaturas = Lichte daling van de temperaturen.

Lijntrekken H1-3
1-7; 2-1; 3-6; 4-2; 5-3; 6-5; 7-4; 8-11; 9-8; 10-9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spreekt u Spaans? = ¿Habla usted español?
Ik kom uit Amsterdam = Soy de Amsterdam.
Er is een hotel in het centrum = Hay un hotel en el centro.
Er is een kerk in de stad = Hay una iglesia en la ciudad.
Goede dag, ik heet Juan = Buenos días, me llamo Juan.
Luis is Spanjaard = Luis es español.
De zon schijnt = Hace sol.
Heb jij dorst? = ¿Tienes sed?
Ik zie mijn huis = Veo mi casa.
Ik zie onze honden = Veo nuestros perros.
Het is koud = Hace frio.
Het is mooi weer = Hace buen tiempo.
Een halve kilo tomaten = Medio kilo de tomates.
Waar woon je? = ¿Dondé vives?
Ik heb het warm = Tengo calor.

Lijntrekken H1-5
1-3; 2-1; 3-7; 4-10; 5-2; 6-4; 7-10; 8-6; 9-9; 10-12
Uitspraak H1-6
curso
= koérso
montaña= montánja
habla
= ábla
soy
= soj
luz
= loeth
puerta = pwérta
muchos = moétsjos
centro = théntro
cinco
= thiénko
ocho
= ótsjo
ciudad = thjoedád
vivir
= biebiér

Extra (1) Vul in: este, ese, aquel, esta, esa, of aquella H1-7
esa pluma (bij de aangesprokene)
este radio (bij de spreker)
aquella pluma (bij iemand anders)
ese libro (bij de aangesprokene)
aquel árbol (bij iemand anders)
esta maleta (bij de spreker)
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Extra (2) H1-8
Mis padres aprenden inglés
Las nubes cubren el cielo
Mi padre habla muy bien español
Ana contesta la carta
Los bancos abren a las 8:30 h
María canta en la ducha

= Mijn ouders leren Engels
= De wolken bedekken de hemel.
= Mijn vader spreekt heel goed Spaans.
= Ana beantwoordt de brief.
= De banken gaan om 8.30 uur open.
= Maria zingt in de douche.

Zijn deze 6 lessen u bevallen?
Maak dan een (kleine, vrijwillige) gift over!
Alleen zó kan deze site met gratis lessen blijven bestaan!

