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wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: Copyright©DAS Taaltraining”, mits 
copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie 
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Steden   
Cidades  

	

	
Onde você nasceu? 

Waar ben jij geboren? 
 
Shanghai ligt in China. Xangai fica na China. 
Maar Peking is de hoofdstad van China.  
Istanbul ligt in Turkije.  
São Paulo ligt in Brazilië.  
Rio (de Janeiro) ligt ook in Brazilië.  
Maar Brasília is de hoofdstad van Brazilië.  
Maar Washington is de hoofdstad van de Verenigde 
Staten. 

 

Caïro ligt in Egypte.  
Londen ligt in Engeland.  
Parijs ligt in Frankrijk.  
München ligt in Duitsland.  
Keulen ligt ook in Duitsland.  
Maar de hoofdstad van Duitsland is Berlijn.  
Milaan ligt in Italië.  
Maar de hoofdstad van Italië is Rome.  
Praag ligt in Tsjechië.  
Kopenhagen ligt in Denemarken.  
Brussel ligt in België.  
Amsterdam ligt in Nederland.  
Athene ligt in Griekenland.  
Lissabon ligt in Portugal.  
Ik ben in Peking geboren.  
Hij is in Istanbul geboren.  
Zij is in Rio geboren  
Maar zij woont in New York.  
Hij is in New York geboren.  
Zij is in Caïro geboren.  
Wij zijn in Londen geboren.  
Zij (vrouwen) zijn in Parijs geboren.  
Zij (mannen) zijn in München geboren.  

 


