Stepping Stones 2 kgt – Chapter 6: You are What You Eat
Stone 23
Vertellen hoe iets gekomen is:
He is feeling awful because he has eaten too
much popcorn.
He is feeling awful because he has spent too
much money.
He is feeling awful because he has had a
fight.
I'm worried because I have forgotten to lock
the door.
I'm worried because I have lost my keys.

Hij voelt zich slecht omdat hij te veel popcorn
heeft gegeten.
Hij voelt zich slecht omdat hij te veel geld
heeft uitgegeven.
Hij voelt zich slecht omdat hij gevochten
heeft.
Ik ben bezorgd omdat ik ben vergeten de
deur op slot te doen.
Ik ben bezorgd omdat ik mijn sleutels ben
verloren.
Zij zijn erg blij omdat ze de mobiele telefoon
They are very happy because they have
found back the mobile phone.
hebben terug gevonden.
We are feeling great because we have passed We voelen ons geweldig omdat we zijn
the exams.
geslaagd voor de examens.
Zij zijn erg blij omdat ze zijn geslaagd voor
They are very happy because they have
passed the exams.
de examens.
We are very happy because we have found
Wij zijn erg blij omdat we de mobiele
back the mobile phone.
telefoon hebben terug gevonden.
They are feeling great because they have
Zij voelen zich geweldig omdat ze zijn
passed the exams.
geslaagd voor de examens.
Stone 24
Iets te drinken of eten aanbieden en
daarop reageren:
Would you like a coke?
Yes, please.
Do you want some crisps?
No, thanks.
What about ice cream for dessert?
What about fish and chips?
What about a cup of tea?
What about an English breakfast?
Would you like some crisps?
Would you like ice cream for dessert?
Do you want a cup of tea?
Do you want an English breakfast?
What about a coke?
What about some crisps?

Heb je zin in een cola?
Ja, graag.
Wil je wat chips?
Nee, bedankt.
Wat zou je vinden van ijs als toetje?
Wat zou je vinden van vis en patat?
Wat zou je vinden van een kop thee?
Wat zou je vinden van een Engels ontbijt?
Heb je zin in wat chips?
Heb je zin in ijs als toetje?
Wil je een kop thee?
Wil je een Engels ontbijt?
Wat zou je vinden van een cola?
Wat zou je vinden van wat chips?

Stone 25
Zeggen dat iets mogelijk is:
It might make you feel better.
It may make you change your mind.
It could make you look younger.
You might feel better if you stopped smoking.

Het zou kunnen dat je je beter gaat voelen.
Misschien verander je daardoor van mening.
Het zou je jonger kunnen doen lijken.
Het zou kunnen dat je je beter voelt als je
stopt met roken.
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It may make you feel better.
It might make you change your mind.
It could make you change your mind.
It might make you look younger.
It may make you look younger.
You may feel better if you stopped smoking.

Misschien ga je je beter voelen.
Het zou kunnen dat je van gedachten
verandert.
Het zou je van gedachten kunnen laten
veranderen.
Het zou kunnen dat je er jonger door uit gaat
zien.
Misschien ga je er jonger uitzien.
Je voelt je misschien beter als je ophoudt
met roken.

Stone 26
Een compliment geven:
Well done!
You did a great job!
Very good!
That's great!

Goed gedaan!
Je hebt het geweldig gedaan!
Uitstekend!
Dat is geweldig!

2

