Stepping Stones 1 kgt – Chapter 1: Great Fun?
Stone 1
Zeggen dat je iets leuk vindt… of dat je ergens een hekel aan hebt:
I like playing football.
Ik vind voetballen leuk.
I am fond of surfing the Net.
Ik ben dol op surfen op internet.
I am into writing letters.
Ik ben weg van brieven schrijven.
I love dancing.
Ik houd van dansen.
I am into shopping.
Ik ben weg van winkelen.
I do not like homework.
Ik vind huiswerk niet leuk.
I am not fond of hamburgers.
Ik ben niet dol op hamburgers.
I am not into dancing.
Ik ben niet weg van dansen.
I hate rain.
Ik haat regen.
Stone 2
Iets vertellen over je hobby:
I play in a team.
We play outdoors.
I play every Saturday.
We practise a lot.
We train indoors.
I train alone.
We practise in summer.
It is great fun.
It is not a cheap hobby.
It is expensive.
It is not dangerous.

Ik speel in een team.
Wij spelen buiten.
Ik speel elke zaterdag.
Wij oefenen veel.
Wij trainen binnen.
Ik train alleen.
Wij oefenen in de zomer.
Het is heel leuk.
Het is geen goedkope hobby.
Het is duur.
Het is niet gevaarlijk.

Stone 3
Zeggen dat iemand anders iets leuk
vindt:
He likes computer games.
David is fond of playing the guitar.
She is into playing basketball.
Susan loves acting.
She is into surfing the Net.
You like music.
They are fond of dogs.
You are into judo.
They love cycling.
You love going to the cinema.

Hij vindt het leuk om computerspelletjes te
spelen.
David is dol op gitaarspelen.
Zij is weg van basketballen.
Susan houdt van acteren.
Zij is weg van surfen op internet.
Jij vindt muziek leuk.
Zij zijn dol op honden.
Jullie zijn weg van judo.
Zij houden van fietsen.
Jullie houden ervan om naar de bioscoop te
gaan.

Stone 4
Zeggen dat iemand anders ergens een
hekel aan heeft:
She does not like watching TV.
He is not fond of shopping.
She hates computer games.
He does not like rain.
You do not like cycling.
They are not into dancing.
They hate doing the dishes.

Zij vindt tv-kijken niet leuk.
Hij is niet dol op winkelen.
Zij haat computerspelletjes.
Hij vindt regen niet leuk.
Jij vindt fietsen niet leuk.
Zij zijn niet weg van dansen.
Zij haten afwassen.

