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Inleiding / Introducción / Introduction

Deze tekst is bedoeld om kinderen en volwassenen in een 
alfabetiseringstraject of cursus Spaanse taal kennis te laten maken met 
het Spaanse alfabet en basisvocabulaire. Veel lees- en kijkplezier 
gewenst! 

Este texto es para niños y adultos en un trayecto de alfabetización o para 
un curso de idioma Español. Es para aprendel el alfabeto y un vocabulário 
básico de la lengua.  

This text is meant as an introduction for children and adults  
during an alphabetization course or a course Spanish language 
to learn the Spanish alphabet and basic vocabulary. I wish the reader a 
lot of fun reading the text and looking at the illustrations. 

Wiebe Lindeman 2015
auteur, illustrator/ autor, ilustrador/ author, illustrator 
autore, illustrator/作家，插画家Zuòjiā, chāhuà jiā/ 
autor, ilustrator 



A 

abrazarabrazar



B 

beber



C 

correr



D 

dar 



E 

escuchar 



F 

florecer 



G 

gozar 



H 

Hablar 



I 

invitar 



J 

jugar 



K 

kilometrar 



L 

lavar 
limpiar 



LL 

llamar 



M 

meditar 



N 

nadar 



Ñ 

reñir 



O 

ordenar obedecer 



P 

pintar



Q 

quemar 



R 

rezar



S 

secar 



T 

tatuar 



U 

untar 



V 

votar 



W 

Hacer windsurf 



X 

xerografiar (= copiar ) 



Y 

yacer 



Z 

zapatear 



Glosário glossary woordenlijst
A ABRAZAR 
B BEBER 
C CORRER 
D DAR 
E ESCUCHAR 
F FLORECER  
G GOZAR 
H HABLAR 
I INVITAR 
J JUGAR 
K KILOMETRAR 
L LAVAR/LIMPIAR 
LL LLAMAR 
M MEDITAR 
N NADAR 
Ñ REÑIR  
O ORDENAR/ OBEDECER 
P PINTAR 
Q QUEMAR  
R REZAR 
S SECAR 
T TATUAR 
U UNTAR  
V VOTAR  
W HACER WINDSURF 
X XEROGRAFIAR
Y YACER 
Z ZAPATEAR  
a b c d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z  
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