Stepping Stones 1 kgt – Chapter 4: Animal World
Stone 13
Beschrijven hoe dieren eruitzien:
Our dog is hairy.
Its fur isn't soft.
Casper's tail is long.
Our dog is fat.
Its fur is brown and white.
Our dog isn't strong.
Its fur is red.
Our cat's ears are short.
My pet's eyes are black.
Our cat's ears aren't small.
Our cat's ears are thin.

Onze hond is harig.
Zijn vacht is niet zacht.
De staart van Casper is lang.
Onze hond is dik.
Zijn/Haar vacht is bruin en wit.
Onze hond is niet sterk.
Zijn/Haar vacht is rood.
De oren van onze kat zijn kort.
De ogen van mijn huisdier zijn zwart.
De oren van onze kat zijn niet klein.
De oren van onze kat zijn dun.

Stone 14
Vragen over dieren:
Do bats sleep during the day?
Do owls eat grass?
Do bats live in the forest?
Does your cat eat people?
Does a bat have feathers?
Can bats fly?
Can a horse jump?
Are cats dangerous?
Is a mouse hairy?

Slapen vleermuizen overdag?
Eten uilen gras?
Leven vleermuizen in het bos?
Eet jouw kat mensen?
Heeft een vleermuis veren?
Kunnen vleermuizen vliegen?
Kan een paard springen?
Zijn katten gevaarlijk?
Is een muis harig?

Stone 15
Praten over dieren:
Dogs have paws.
They don't have wings.
My pet doesn't have feathers.
It has claws.
Owls live in the forest.
They don't live in houses.
A wolf doesn't live on a farm.
It lives in the zoo.
Bats don't eat people.
They eat insects.
Out cat eats cat food.
It doesn't eat grass.

Honden hebben poten.
Ze hebben geen vleugels.
Mijn huisdier heeft geen veren.
Het heeft klauwen.
Uilen wonen in het bos.
Ze wonen niet in huizen.
Een wolf woont niet op een boerderij.
Het woont in de dierentuin.
Vleermuizen eten geen mensen.
Ze eten insecten.
Onze kat eet kattenvoer.
Het eet geen gras.

Stone 16
Geven van een mening:
Carl's against keeping animals as pets.
My sister's for adopting animals.

Carl is tegen het houden van dieren als
huisdieren.
Mijn zus is voor het adopteren van dieren.
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I'm against people who hurt animals.
He's for animal experiments.
I don't think it's bad for us.
Jack doesn't think they're fair.
She thinks it's good for me.
He thinks it's right.
Susan doesn't think they're bad for them.

Ik ben tegen mensen die dieren pijn doen.
Hij is voor experimenten op dieren.
Ik denk niet dat het slecht voor ons is.
Jack denkt niet dat ze eerlijk zijn.
Zij denkt dat het goed voor mij is.
Hij denkt dat het goed is.
Susan denkt niet dat zij slecht voor hen zijn.
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