Stepping Stones 2 kgt – Chapter 2: Stormy Weather
Stone 6
Vragen wat voor weer het wordt
What will the weather be like this afternoon?
What will the weather be like this weekend?
Will the weather be fine tomorrow morning?
Will there be fog in the west?
Will it rain in the west?
Will the weather be fine this weekend?
Will it rain this afternoon?
What will the weather be like tomorrow
morning?
Will it rain tomorrow morning?
Will there be fog tomorrow morning?
Will the weather be fine this afternoon?
Will there be fog this weekend?
Will it rain this weekend?

Wat voor weer wordt het vanmiddag?
Wat voor weer wordt het dit weekend?
Zal het morgenochtend mooi weer zijn?
Zal er in het westen mist zijn?
Zal het in het westen regenen?
Zal het mooi weer worden dit weekend?
Zal het vanmiddag regenen?
Wat voor weer wordt het morgenochtend?
Zal het morgenochtend regenen?
Zal er morgenochtend mist zijn?
Wordt het mooi weer vanmiddag?
Zal er dit weekend mist zijn?
Zal het regenen dit weekend?

Stone 7
Zeggen wat voor weer het wordt
It will rain in the west.
It will snow tomorrow.
It will be windy tonight.
It won't rain tomorrow.
It won't be windy in the west.
It won't be bad in the west.
It will be twenty degrees tomorrow.
It will rain tonight.
It will be twenty degrees in Scotland.
It won't be bad tonight in Scotland.
It will be sunny on Friday.
It won't be sunny tomorrow.
It will snow in Scotland.
There will be showers today.
There won't be rain on Sunday.
There won't be much wind today.
There will be much wind in the South.
There will be rain on Sunday.

Het zal regenen in het westen.
Het zal morgen sneeuwen.
Het zal vanavond winderig zijn.
Het zal morgen niet regenen.
Het zal in het westen niet winderig zijn.
Het zal in het westen niet slecht zijn.
Het zal morgen twintig graden worden.
Het zal vanavond regenen.
Het zal twintig graden worden in Schotland.
Het zal vanavond geen slecht weer zijn in
Schotland.
Het wordt vrijdag zonnig.
Het zal morgen niet zonnig zijn.
Het zal sneeuwen in Schotland.
Er zullen vandaag regenbuien zijn.
Er zal zondag geen regen zijn.
Er zal vandaag niet veel wind zijn.
Er zal in het zuiden veel wind zijn.
Er zal zondag regen zijn.

Stone 8
Vragen wat op een bepaald moment is
gebeurd
Did you hear the weather report on Monday?
Did Shirley see that thunderstorm last week?
Did they walk in the snow for hours
yesterday?

Heb je het weerbericht maandag gehoord?
Heeft Shirley die onweersbui vorige week
gezien?
Hebben ze gisteren uren in de sneeuw
gewandeld?
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Did they have to go to school in the rain
yesterday?
Did they know there was a hurricane last
week?
Did you walk in the snow for hours on
Monday?
Did Shirley hear the weather report
yesterday?
Did you know there was a thunderstorm on
Monday?
Did Shirley have to go to school in the rain
last week?
Did they hear the weather report on Monday?
Did you see that hurricane yesterday?
Did they walk in the snow for hours on
Monday?

Moesten zij gisteren in de regen naar school?
Wisten zij dat er vorige week een orkaan
was?
Heb je maandag uren in de sneeuw
gewandeld?
Heeft Shirley gisteren het weerbericht
gehoord?
Wist jij dat er maandag een onweersbui was?
Moest Shirley vorige week in de regen naar
school?
Hebben zij maandag het weerbericht
gehoord?
Heb je gisteren de orkaan gezien?
Hebben ze maandag uren in de sneeuw
gewandeld?

Stone 9
Zeggen dat iets niet is gebeurd
I didn't catch a cold.
Carl didn't get ill.
We didn't walk in the rain.
My parents didn't lie in the sun.
Carl didn't catch a cold.
My parents didn't go home.
Carl didn't walk in the rain.
My parents didn't get ill.
We didn't lie in the sun.
I didn't get ill.
We didn't get ill.
Carl didn't lie in the sun.
My parents didn't walk in the rain.
I didn't walk in the rain.
We didn't go home.
I didn't go home.

Ik ben niet verkouden geworden.
Carl is niet ziek geworden.
We hebben niet in de regen gelopen.
Mijn ouders hebben niet in de zon gelegen.
Carl is niet verkouden geworden.
Mijn ouders zijn niet naar huis gegaan.
Carl heeft niet in de regen gelopen.
Mijn ouders zijn niet ziek geworden.
Wij hebben niet in de zon gelegen.
Ik ben niet ziek geworden.
Wij zijn niet ziek geworden.
Carl heeft niet in de zon gelegen.
Mijn ouders hebben niet in de regen
gewandeld.
Ik heb niet in de regen gewandeld.
We zijn niet naar huis gegaan.
Ik ben niet naar huis gegaan.
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