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Pracovní list 6

Název aktivity: The verb TO BE

Procvičovaná látka: The verb to be and its forms

Vazba na jiný předmět: 

Cílová skupina: Beginners  9 years old

Cíl aktivity: More practice of the verb to be

Forma práce: Asking and aswering questions

Časová dotace: 30 minutes

Pomůcky: A ball

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1. To warm up, the teacher asks a question and throws a ball. The pupil who 
catches the ball must answer the question using short answers.
Examples of the questions: Are you twelve?

Is your mum forty?
Are you at school now?
Are you at school?
Is your dad at work?
Is it a pen?
Are we English?
Are we Czech?
Am I your mum?
Are your friends from Nový Bor?

2.   Now in the next round the teacher uses names instead of pronouns, because it     
seems to be quite difficult for pupils: Is Terka at school?

Are Terka and Alena at school?
Is Jana twelve?
Is Paul your friend?
Is John from London?
Is Mrs. Tomsová your teacher?

3. Now we practice these questions also in written form:

……………she eleven? Yes, she……….
……………you happy? No, we………...
……………Jane and Marie at school? Yes, ………. …………
…………… your mum a teacher? No,………… …………
……………your friends good at sport? Yes,………… ………..
……………it an exercise book? No,…………. ………..
……………this your pen? Yes,……….. ………..
……………Nový Bor in the CR? Yes,………… ………..
Where………London? In……………………..
Where………..you? I………………………
Where………..your mum? ………………………..
…………….Monday your favourite day? No,…….. ……………

4.  Pupils are given 5 minutes to read through the questions again and then one of them 
becomes a teacher and asks others these or similar questions. The one who is able to 
ask the most questions is the winner.



Worksheet to copy

……………she eleven? Yes, she……….
……………you happy? No, we………...
……………Jane and Marie at school? Yes, ………. …………
…………… your mum a teacher? No,………… …………
……………your friends good at sport? Yes,………… ………..
……………it an exercise book? No,…………. ………..
……………this your pen? Yes,……….. ………..
……………Nový Bor in the CR? Yes,………… ………..
Where………London? In……………………..
Where………..you? I………………………
Where………..your mum? ………………………..
…………….Monday your favourite day? No,…….. ……………




