Stepping Stones 1 bk – Chapter 1: Go Where the Action Is
Stone 1
Zeggen dat je iets leuk vindt:
I like music.
I love swimming.
I'm fond of playing football.
I'm fond of watching videos.
Zeggen dat je ergens een hekel aan
hebt:
I don't like homework.
I don't like winter.
I hate history.
I hate rain.
I hate playing the piano.

Ik vind muziek leuk.
Ik houd van zwemmen
Ik ben dol op voetballen.
Ik ben dol op kijken naar video's.
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

vind huiswerk niet leuk.
houd niet van winter.
heb een hekel aan geschiedenis.
heb een hekel aan regen.
heb een hekel aan pianospelen.

Stone 2
Zeggen dat iemand iets leuk vindt:
Norman likes music.
She loves playing the guitar.
We like shopping.
We like watching videos.
He's fond of dancing.
They're fond of surfing on the Internet.
Zeggen dat iemand ergens een hekel
aan heeft:
He hates homework.
She doesn't like cats.
He doesn't like playing computer
games.
They hate cycling.
We don't like computers.

Norman houdt niet van muziek.
Zij houdt van gitaar spelen.
Wij vinden winkelen leuk.
Wij vinden kijken naar video's leuk.
Hij is dol op dansen.
Zij zijn dol op surfen op het internet.
Hij heeft een hekel aan huiswerk.
Zij vindt katten niet leuk.
Hij houdt niet van het spelen van
computerspelletjes.
Zij hebben een hekel aan fietsen.
Wij vinden computers niet leuk.

Stone 3
Vertellen over een hobby:
I swim every week.
I play the guitar.
I play the piano.
You train every Saturday.
You train a lot.
It's great fun.
It's a fantastic hobby.
We play tennis every week.
We practise outdoors.
In winter we practise indoors.
They practise every summer.
They practise in a team.

Ik zwem elke week.
Ik speel gitaar.
Ik speel piano.
Jij traint elke zaterdag.
Jij traint veel.
Het is erg leuk.
Het is een fantastische hobby.
Wij tennissen elke week.
We trainen buiten.
In de winter trainen we binnen.
Wij trainen elke zomer.
Zij trainen in een team.

