Stepping Stones 3 basic – Chapter 1: This is My Life
Stone 1
Vragen om persoonlijke informatie:
What’s your first name?
What’s your surname?
What’s your address?
Where do you live?
Where do you come from?
How old are you?
Do you have any brothers and sisters?
What are your hobbies?
When’s your birthday?
Can you tell me a few things about yourself?
Can you give me some more information?

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is je adres?
Waar woon je?
Waar kom je vandaan?
Hoe oud ben je?
Heb je broers en zussen?
Wat zijn je hobby’s?
Wanneer ben je jarig?
Kun je me een paar dingen over jezelf
vertellen?
Kun je me wat meer informatie geven?

Stone 2
Informatie geven over jezelf:
My first name is Judith.
Mu surname is Holmes.
My address is 24 Park Lane, Dover.
I live in a small village.
I come from Malawi.
I’m 15 years old.
I have three brothers and three sisters.
My hobbies are playing music and listening to
music.
My birthday is the first of January.
I have lots of friends.
I look after the young children in the village.
I don’t have any time for homework.

Mijn voornaam is Judith.
Mijn achternaam is Holmes.
Mijn adres is 24 Park Lane, Dover.
Ik woon in een klein dorp.
Ik kom uit Malawi.
Ik ben 15 jaar oud.
Ik heb drie broers en drie zussen.
Mijn hobby zijn muziek maken en naar
muziek luisteren.
Ik ben jarig op 1 januari.
Ik heb veel vrienden.
Ik pas op de kleine kinderen in het dorp.
Ik heb geen tijd voor huiswerk.

Stone 3
Zeggen hoe iemand iets doet:
He kisses terribly.
She sings wonderfully.
John always listens to everybody very
carefully.
She treats people badly.
She takes her job seriously.
He gets angry easily.
He makes new friends quickly.
John can tell stories very well.
Linda can run fast.

Hij kust verschrikkelijk.
Zij zingt prachtig.
John luistert altijd erg aandachtig naar
iedereen.
Zij behandelt mensen slecht.
Zij neemt haar werk serieus.
Hij wordt gemakkelijk boos.
Hij maakt snel nieuwe vrienden.
John kan heel goed verahlen vertellen.
Linda kan hard rennen.

Stone 4
Zeggen dat iemand iets/iemand wel of
niet leuk vindt:
I like helping people.

Ik help graag mensen.
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He likes surfing.
I love snowboarding.
She loves looking after animals.
I don’t like getting up early.
Tom doesn’t like working long hours.
My dad hates working in an office.
Linda hates waiting for buses.
We hate people who think they are better
than others.

Hij vindt surfen leuk.
Ik houd van snowboarden.
Zij houdt van het zorgen voor dieren.
Ik houd niet van vroeg opstaan.
Tom houdt niet van lang doorwerken.
Mijn vader heeft een hekel aan werken op
een kantoor.
Linda haat het om op bussen te wachten.
Wij haten mensen die denken dat ze beter
zijn dan anderen.
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