Stepping Stones 2 bk – Chapter 3 Living for the Weekend
Stone 7
Vragen hoe laat het is:
What time is it?
Zeggen hoe laat het is
It's four o'clock.
It's three minutes past four.
It is half past four.
It's a quarter to seven.
It's twenty minutes to nine.

Hoe laat is het?
Het
Het
Het
Het
Het

is
is
is
is
is

vier uur.
drie minuten over vier.
half vijf.
kwart voor zeven.
twintig minuten voor negen.

Stone 8
Vragen of iets mag:
Can I watch my favourite programme?
Can I watch 'Top of the Pops' tonight?
Can I go and eat in the kitchen?
Zeggen dat iets mag of niet:
No, you can't.
Yes, you can.
Yes, of course.

Mag ik naar mijn favoriete programma
kijken?
Mag ik vanavond naar 'Top of the Pops'
kijken?
Mag ik in de keuken gaan eten?
Nee, dat mag niet.
Ja, dat mag.
Ja, natuurlijk.

Stone 9
Zo schrijf je de datum:
1 September 1999 or September 1, 1999
20 March 2006 or March 20, 2006
Zo zeg je de datum:
The first of September nineteen ninety-nine.
The twentieth of March two thousand and
six.
Stone 10
Informeren naar tv-programma’s:
What's on TV this evening?
What's on TV at seven on Thursday?
What's on TV on Saturdays?
When's ‘Top of the Pops' on the telly?
When's ‘The Weakest Link' on TV?
en erop reageren:
‘Eastenders’.
I don't know.
'The Oprah Winfrey show'.
At 7.05 on Fridays.
At 6.30 tomorrow evening.

1 september 1999
20 maart 2006
Eén september negentienhonderd
negenennegentig.
Twintig maart tweeduizend zes.

Wat is er vanavond op televisie?
Wat is er donderdag om zeven uur op tv?
Wat is er zaterdags op tv?
Wanneer komt ‘Top of the Pops' op tv?
Wanneer komt ‘The Weakest Link' op
televisie?
Ik weet het niet.
De Oprah Winfrey show.
Om vijf over zeven op vrijdag.
Morgenavond om half zeven.
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Stone 11
Zeggen hoe lang iets al duurt
I haven't had any rest for years.
Laura has lived in France for three years.
I have always wanted to live in Paris.
My father has never liked his sister.
She has sung since her teens.

Ik heb al jaren geen rust meer gehad.
Laura woont al sinds drie jaar in Frankrijk.
Ik heb altijd in Parijs willen wonen.
Mijn vader heeft zijn zuster nooit aardig
gevonden.
Zij zingt al vanaf haar tienertijd.

Stone 12
Vragen wat iemand aan het doen is:
What are you doing?
What is he doing?
What is she doing?
What are they doing?
What are you doing?
Zeggen wat iemand aan het doen is:
I am washing my hands.
He is brushing his teeth.
She is eating a cake.
They are listening to music.
We are reading a book.

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

ben je aan het doen?
is hij aan het doen?
is zij aan het doen?
zijn zij aan het doen?
zijn jullie aan het doen?

Ik ben mijn handen aan het wassen.
Hij is zijn tanden aan het poetsen.
Zij is een cake aan het eten.
Zij zijn naar muziek aan het luisteren.
Wij zijn een boek aan het lezen.
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