
 
 

 

WERKBLAD :  BOUW EEN TOREN  

 

 

 INSTRUCTIE 

(DEENS)  

Vertaling 
Nederlands 

1 bygg en firkant 

uitgesproken als: biegg en vierkant 

Bouw een vierkant  

2 gøre tårnet fire blokke højt 

uitgesproken als: geure taarnet fiere 

 blokke heujt 

Bouw de toren vier 

blokken hoog 

3 fortsæt med at bygge og lave et  

vindue 

uitgesproken als: fortseet met at  

biegge og lave et vindu 

Bouw verder en maak een 

raam 

4 lav en første sal 

uitgesproken als: laaf en feurste sal 

Maak een eerste 

verdieping 

5 fortsæt bygningen 

uitgesproken als: forseet bieginnen 

Bouw weer verder 

6 tag et tag på tårnet 

uitgesproken als: tag et tag paa  

taarnet 

Maak een dak op de toren 

7 Klar 

uitgesproken als: klar 

Klaar! 

 

 

 Instructie (Spaans) Vertaling Nederlands 

1 construir un cuadrado 

uitgesproken als: construuier un  

uuaadraado 

Bouw een vierkant 

2 Hacer la torre a cuatro cuadras de  

altura. 

uitgesproken als: haacer la torre a 

 cuaatroo cuaadras de altoera 

Bouw de toren vier blokken hoog 

3 sigue construyendo y haz una  

ventana 

uitgesproken als: sikuie construvendo 

 ie has una ventana 

Bouw verder en maak een raam  

4 hacer un primer piso 

uitgesproken als: haacer un priemer  

pieso 

Maak een eerste verdieping 

5 sigue construyendo 

uitgesproken als: sikuie construvendo 

Bouw weer verder 

6 hacer un techo en la torre 

uitgesproken als: haacer un techo en  

la torre 

Maak een dak op de toren 

7 Listo 

uitgesproken als: liesto 

Klaar 



 
 

 

 

 Instructie (Fins) Vertaling Nederlands 

1 rakentaa neliö 

uitgesproken als : rakentaa nelleu 

Bouw een vierkant 

2 rakentaa torni neljä korttelia korkea 

uitgesproken als: rakentaa torni neliee  

korttelia korkea 

Bouw de toren vier blokken hoog 

3 jatka rakentamista ja tee ikkuna 

uitgesproken als: jatka rakentamista ja 

 tee ikkoena 

Bouw verder en maak een raam  

4 tee ensimmäinen kerros 

uitgesproken als: tee ensim maaiene  

kerros 

Maak een eerste verdieping 

5 jatka rakennusta 

uitgesproken als: jatka raken noesta 

Bouw weer verder 

6 tee katto tornille 

uitgesproken als: tee katto torniele 

Maak een dak op de toren 

7 l valmis 

uitgesproken als: ie valmies 

Klaar 

 

 

 Instructie (Fries) Vertaling Nederlands 

1 bouwe in fjild 

uitgesproken als: bouwe in fjield 

 

Bouw een vierkant 

2 bouwe de toer fjouwer blokken heech 

uitgesproken als: bouwe de toer 

 blokken heeg 

Bouw de toren vier blokken hoog 

3 Fierder bouwe en in finster meitsje 

uitgesproken als: fieder bouwe en in  

fienster meikse 

Bouw verder en maak een raam  

4 meitsje in earste ferdjipping 

uitgesproken als: meikse in eerste  

verdjieping 

Maak een eerste verdieping 

5 bliuw bouwe 

uitgesproken als: blieef bouwe 

Bouw weer verder 

6 meitsje in dak oan 'e toer 

uitgesproken als: meikse in dak oon e  

toer 

Maak een dak op de toren 

7 Klear 

uitgesproken als: klier 

Klaar 

 


