
 ¡Qué Guay!  

 ¡Qué Guay!  

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Met de komst van Valentijnsdag in het vooruitzicht, hierbij een paar oefeningen bij een romantisch 
gedicht.       Doelgroep: leerlingen 9 t/m 16 jaar  Niveau: A1 

Draag het gedicht voor (eerst de leerkracht, daarna de leerlingen). Maak daarna de bijbehorende oefeningen.  
 

Tú eres el aire    Tú eres la idea  
Que quiero besar,    Que quiero soñar,  
Tú eres el cuerpo    Tú eres la vida  
Que quiero sentir.   Que quiero vivir.  
 
Tú eres la rosa    Besar, sentir, mirar,  
Que quiero mirar,    Seguir, soñar, vivir ...  
Tú eres la luz    ¡Te quiero!  
Que quiero seguir  
 

 

Ejercicio 1. Verbos – werkwoorden.  

Van welke werkwoorden komen de volgende 

woorden:  

1. quiero  querer  

2. sueño  soñar 

3. siento  sentir 

4. eres  ser 

5. sigo  seguir 

 

Ejercicio 2. Vocabulario - Woordenschat  

Kun je de betekenis uit het gedicht afleiden? 

1. de lucht    el aire  

2. kussen   besar  

3. kijken   mirar  

4. het idee  la idea  

5. het lichaam  el cuerpo  

6. het leven   la vida   
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Ejercicio 3. Completa el esquema.  

Kun je de werkwoordenlijst afmaken?  

querer   soñar    sentir 

yo   quiero    sueño    siento  

tú   quieres   sueñas    sientes  

él/ella  quiere    sueña    siente  

nosotros  queremos   soñamos    sentimos 

vosotros  queréis    soñáis    sentís  

ellos/ellas  quieren    sueñan    sienten  

 

traducción willen/houden van  dromen   voelen 

 

seguir    ser 

yo   sigo    soy 

tú   sigues    eres 

él/ella  sigue    es  

nosotros seguimos   somos 

vosotros seguís    sois 

ellos/ellas siguen   son  

 

traducción  volgen   zijn 

 

Ejercicio 4. Completa las frases.  

 

 

 

1. Besar con la boca (mond) 2. Esto es el brazo (arm)   3. Es una rosa (roos)  

  



 ¡Qué Guay!  

 ¡Qué Guay!  

 

  

 

  

5. ¡ Te quiero! 6. Soñar en la cama (bed)  4. Mirar con los ojos (ogen) 

Ejercicio 5. Verbos – werkwoorden  

Van welk woordwoord is het volgende woord afgeleid?  

Zet daarna de betekenis in de kolommen.  

 Vertaling 
 

Werkwoord Vertaling 

 
1. el beso de kus besar kussen 

 
2. la mirada de blik  mirar kijken 

 
3. el sentimiento het gevoel sentir voelen 

 
4. querido geliefde querer willen/houden van 

 
5. la vida het leven vivir wonen/leven 

 
6. el sueño de droom soñar dromen 

 

Vocabulario/woordenschat: 
 
tú eres  jij bent    mirar  kijken/zien  

el aire  de lucht    la luz  het licht  

quiero ik wil     seguir  volgen  

besar  kussen    soñar  dromen  

el cuerpo het lichaam    la vida het leven  

sentir  voelen    vivir  leven  

la rosa de roos    te quiero ik houd van je  

 


