Stepping Stones 4 basic – Chapter 1: Crossing borders
Stone 1
Iets vragen over vreemde landen:
What’s the capital of Australia?
What’s a popular sport in India?
What is the biggest city in the USA?
What languages do they speak in Canada?
What kinds of food do people eat in Italy?
What’s the weather like in your country?
Do you have many traditions in Ireland?

Wat is de hoofdstad van Australië?
Wat is je achternaam?
Wat is de grootste stad in de VS?
Welke talen spreken ze in Canada?
Wat voor soorten voedsel eten mensen in
Italië?
Hoe is het weer in jouw land?
Hebben jullie veel tradities in Ierland?

Stone 2
Iets vertellen over een vreemd land:
The capital of Australia is Canberra.
Cricket is a popular sport in India.
The biggest city in the USA is New York.
People in Canada speak English and French.
They mostly eat spaghetti and pizza in Italy.
It rains a lot in the Netherlands.
They celebrate St. Patrick’s Day in Ireland.

De hoofdstad van Australië is Canberra.
Cricket is een populaire sport in India.
De grootste stad van de VS is New York.
Mensen in Canada spreken Engels en Frans.
Ze eten vooral spaghetti en pizza in Italië.
Het regent veel in Nederland.
Ze vieren St. Patrick’s Day in Ierland.

Stone 3
Zeggen wat je van iets vindt:
I can see your point because it isn’t fair.
We see what you mean because not
everybody is the same.
I believe that’s rubbish because it’s not true.
We think you’re absolutely right that people
shouldn’t tell lies.
I think you’re wrong because not every
American is fat.
I (don’t) agree with that. That’s why I’ve
written this letter.
It seems strange. Each person is different.
That doesn’t make sense.
What you’re saying is nonsense.

Ik begrijp je standpunt want het is niet
eerlijk.
We snappen wat je bedoelt want niet
iedereen is hetzelfde..
Ik geloof dat dat onzin is omdat het niet waar
is.
We vinden dat je helemaal gelijk hebt dat
mensen geen leugens zouden moeten
vertellen.
Ik denk dat je ongelijk hebt omdat niet iedere
Amerikaan dik is..
Ik ben het daar (niet) mee eens. Daarom heb
ik deze brief geschreven.
Het lijkt raar. Iedere persoon is verschillend.
Dat slaat nergens op.
Wat je zegt is onzin.
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