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Hartelijk welkom bij mijn kindercursus Spaans

niños y niñas
les 1

Ik ben Pedro en ik woon in Zeewolde. Ik vind het super gaaf om kinderen les te geven.
Al heel lang werk ik met kinderen, vanaf toen ik 20 jaar was. Ik heb op diverse plaatsen en in 
verschillende landen voor allerlei kinderclubs gewerkt. 
Weet je dat ik in zuid-amerika heb gewoond en daar kinderen les heb gegeven?
Ook heb ik in Spanje gewoond, bijna 10 jaar. Spanje is mijn favoriete land, Spanje is een 
prachtig mooi land, Spanjaarden zijn leuke mensen, ik hou erg veel van de Spaanse taal. 
Toen ik in Nederland terug kwam ben ik Spaanse les gaan geven, leuk joh!
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De schoolklas in Bogotá – Colombia

Kerstfeest vieren in Jakarta - Indonesië

Kinderclub in Kaligram - Bangladesh
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Bij de lessen gebruiken we de boekjes Lola y Leo van uitgeverij Talenland. 
Er is een studieboek (libro de alumno) en een werkboek (cuaderno de ejercicios).

Wat bij deze cursus hoort, zijn:
• een video
• geluidsfragmenten
• teksten van liedjes
• grammatica uitleg
• drie spelletjes

Laten we het werkboek maar eens openslaan.
Wat valt je op? …........................................................!
Inderdaad alles staat in het Spaans geschreven. Om jullie goed op weg te helpen zal ik zo veel 
mogelijk in het Nederlands uitleggen. We gaan er samen iets moois van maken.

Kom maar met me mee: 
Tarea 1:         de gezichtjes van Lola en Leo

        Spaans                Nederlands
1 Escucha Luister

2 Habla Praat

3 Repite Herhaal

4 Escribe Schrijf

5 Dibuja Teken

6 Recorta Knip

7 Mira Kijk

8 Relaciona Herken/Verbind

9 Juega Speel

10 Representa Stel voor

11 Canta Zing

12 Señala Wijs aan

13 Lee Lees

14 Habla con tus compañeros Praat met je klasgenootjes
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We gaan naar pagina ocho (8) van het leerboek:

Tarea 2:
Lees hardop wie er staan afgebeeld. Let op en luister goed; ik zal als eerste de namen lezen.

  La familia Martín Sandoval La familia Sandoval Rico

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

We slaan de bladzijde om, pagina nueve (9) en pagina diez (10)

Tarea 3:

3.1  Luister en spreek

3.2 Luister en herhaal

3.3  Teken en kleur

3.4  Kijk goed, zoek en wijs aan

1 Hola, buenos dias Hallo, goeiedag

2 ¿Cómo te llamas? Hoe heet jij?

3 ¿Cómo estás? Hoe gaat het met je?

4 Muy bien, gracias Heel goed, dank je.

5 Me llamo …....... Ik heet …..........
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niños y niñas
Les 2

Tarea 1:
Waar kom jij vandaan? In welke plaats woon je? Welke taal spreken ze in jou land?

    Soy de Italia

Soy de Dinamarca

Vivo en Arnhem

Tarea 2:
Hoe zeg je in het Spaans? 

ik heet: Anna
ik heet: Sander
ik heet: Casper
Ik heet: Lorena

We gaan verder met pagina once (11) van het studieboek.
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Hoe begroet je elkaar in het Spaans. Ik zal een paar voorbeelden geven.

Dialoog 1:
nombre Español Holandés

1 Miranda Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Halo, hoe gaat het? Hoe heet jij?

2 Aiden Estoy bien, me llamo Aiden ¿y tú? Het gaat goed, ik heet Aiden en jij?

3 Miranda Me llamo Miranda, ¿de dónde eres? Ik heet Miranda, waar kom jij vandaan?

4 Aiden Soy de Holanda, ¿donde vives? Ik kom uit Nederland, waar woon jij?

5 Miranda Soy de Menorca y vivo en Mahón Ik kom uit Menorca en woon in Mahón

6 ¿Vives en una ciudad grande? Woon jij in een grote stad?

7 Aiden No vivo en una ciudad grande, Nee, ik woon niet in een grote stad,

8 Vivo en Arnhem, muy cerca un rio. Ik woon in Arnhem, dichtbij een rivier.

9 Miranda ¿Quieres ser mi amigo? Wil jij mijn vriend zijn?

10 Aiden Me gusta ser tu amigo Ik vind het fijn jouw vriend te zijn

11 Miranda 
y
Aiden

¡Ya somos amigos! Nu zijn wij vrienden!

Vandaag gaan we ook in het werkboek (cuaderno de ejercicios) werken.

Laten we eens kijken naar de indeling, daarna gaan we naar pagina cuatro (4).
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