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ENGELS is een van de meest gesproken talen ter wereld. Het wordt

SOMS VERBERGT EEN WOORD zich in een ander woord.

in heel veel landen gesproken. Bijvoorbeeld in Amerika, Canada,

Zo zit in het Nederlandse woord citroenvlinder

Australië, Groot-Brittannië en Ierland. Het is de moedertaal van

het woord citroen. Maar neem het Engelse

bijna 350 miljoen mensen en het is daarom heel goed om een beetje

woord BUTTERFLY. Dat bestaat uit BUTTER

Engels te kunnen!

– boter en FLY – vlieg. Je zou dus kunnen

HET ENGELSE ALFABET bestaat, net

26

zoals het Nederlandse, uit 26 letters.

26

denken dat de Nederlandse vertaling ‘botervlieg’
is. Maar dat klopt niet: BUTTERFLY betekent
vlinder.

Het alfabet van A tot Z – FROM

In dit boek vind je bij bijna iedere letter uit het

A TO Z.

alfabet zo’n samengesteld woord. En we laten
ook zien hoe de letterlijke vertaling soms heel
grappig kan zijn!

IN HET ENGELS spreken we woorden op een andere manier uit
dan in het Nederlands. Je hebt het waarschijnlijk weleens gehoord.
De TH is een typische klank uit de Engelse taal. Je maakt hem
door je tong tegen je voortanden te zetten en lucht uit te blazen.
Probeer het maar eens met het woord THUNDER – donder. Je
kunt ook aan iemand vragen hoe een woord uitgesproken moet
IN DIT BOEK vind je veel Engelse woorden, zowel gewone
als bijzondere. Soms is het Nederlandse woord hetzelfde als het
Engelse, dan kan het zijn dat wij dat woord van de Engelse taal
‘geleend’ hebben. CORNFLAKES is zo’n woord – want CORN
betekent maïs en FLAKES betekent vlokken. Dus cornflakes zijn
eigenlijk gewoon maïsvlokken! Maar het kan ook zijn dat een
Nederlands en een Engels woord hetzelfde zijn, omdat ze ooit met
elkaar verbonden waren en dezelfde oorsprong hebben. Het woord
HAND is daar een voorbeeld van.

worden. Of luisteren naar een gesprek in een Engelse film en
proberen dat na te doen.
Nu beginnen we – met Engelse woorden FROM A TO Z!
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ALONE – alleen

ANT – mier

ASTRONAUT – astronaut

ALARM CLOCK – wekker

AND –
en

ANTEATER –
miereneter
– hatsjoe
ACE – aas
APPLE-PIE – appeltaart
ANGRY – boos

ARM – arm

APPLE – appel

AVOCADO – avocado
Een lang woord:

AQUARIUM – aquarium

Kun je de A vinden in het aquarium?

– gaspedaal

ANGEL SHARK?

SHARK – haai
ANGEL – engel

ANGEL SHARK – zee-engel
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BOOK – boek
BUTTERFLY – vlinder

BUBBLES –
bellen

BLUEBERRY – blauwe
bes

BIG BEN

BUTTON – knoop

BUS – bus

BABOON – baviaan

BASKET –
mand

BUTTER – boter

BOX – doos
BOY – jongen

BIRD – vogel

BEAR – beer

Een lang woord:

BABY – baby

BEARD – baard

BANANA – banaan

– hommel

BROWN – bruin

BLUE – blauw

BULLDOG?

DOG – hond

BED – bed

Kun je de twee B’s vinden in het bed?

BULL – stier

BULLDOG – bulldog

