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Opdracht 1

Welke uitdrukkingen heb je nodig bij het voorstellen?

Soy Juan Pérez, encantado = juiste antwoord, betekent: ik ben Juan, aangenaam. 
Tráigame la cuenta, por favor = geen correct antwoord, betekent: brengt u mij de rekening, alstublieft. 
Mucho gusto = juiste antwoord, betekent ook aangenaam
A la izquierda. = geen correct antwoord, betekent: links.
Le presento a mi mujer, Isabela Ruiz Gónzalez = correct. Ik stel u voor aan mijn vrouw.
Esta chica es Ana = correct. Dit meisje is Ana.
Me llamo María, ¿y tú? = correct. Ik heet Maria, en jij?
Tú eres Juana, ¿verdad? = correct. Jij bent Juana, nietwaar?
¿Hay un banco por aquí? = niet juist, betekent: is er een bank hier in de buurt?
¡Qué suerte! = niet juist. Betekent: wat een geluk!

Opdracht 2

Wie kussen er het meest?

a. De Noord-Amerikanen kussen wat discreter dan de Europeanen.
b. De Europeanen kussen het meest bij de kennismaking (2 kussen).
c. De Aziaten kussen niet vaak bij een begroeting.
d. De Zuid-Amerikanen geven gewoonlijk 1 kus.

Opdracht 3

Combina. Zoek bij elkaar.

1. de hand geven   a. otros saludos.
2. de omhelzing    b. el beso
3. de kus    c. dar la mano
4. andere begroetingen   d. el abrazo

Opdracht 4

Wat zal reverencia betekenen?
a. een omhelzing = onjuist, omhelzing = abrazo
b. een kus = onjuist, kus = beso
c. een buiging = het juiste antwoord
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Opdracht 5

In de bovenstaande tekst komen verschillende lichaamsdelen voor. 
Zoek de juiste vertalingen bij elkaar.     

1. d 2. b 3. a 4. e 5. g 6. c 7. f 
    

Opdracht 6

Como se presenta la gente? Verdad o mentira.
Hoe stellen de mensen zich  voor? Waar/niet waar.

De Spaanse mannen geven elkaar een hand. = waar,  behalve wanneer het familie is, dan geven ze gewoonlijk 
ook een kus op de wangen of zelfs een omhelzing.
De vrouwen geven elkaar 2 kussen = waar.
De mannen geven de vrouwen een handkus = onjuist, was vroeger zo.
Als de sfeer iets minder formeel is, geven de mannen de vrouwen een kus = waar
Ook is een omhelzing gebruikelijk = onjuist, behalve in hele intieme sfeer.
Zowel mannen als vrouwen mogen handschoenen aanhouden = onjuist, de mannen moeten de handschoenen 
van beide handen uitdoen, de vrouwen mogen ze aan 1 hand aanhouden.
De eskimo’s begroeten elkaar met de neus = waar
In Japan geeft men elkaar een hand bij de kennismaking= niet waar, in Japan maakt men een lichte buiging.
In Rusland geeft men elkaar 3 kussen op de mond = waar (zelfs mannen).
In Latijns-Amerika geeft men elkaar 1 kus op de wang = waar
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