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1. To warm up, the teacher asks questions using the past continuous or past simple:

What were you doing yesterday at 5 pm?
What were you doing yesterday in the morning?
Were you reading a book in bed last night?
Were you watching TV yesterday afternoon?
Was your mum preparing dinner while you were doing your homework?
Did you meet your best friend while you were going to school?
Did your dad come home while you were watching TV?
When did you do your homework?
When did you arrive at school?
What was your brother doing yesterday at 8pm?

Possible answers are:
I was watching TV.
I was having a good breakfast.
Yes, I was.
No, I wasn ´t.
Yes, she was.
Yes, I did.
No, he didn ´t.
I did it from 5 to 6.
I arrived at 7.45.
He was reading a book.

2.The pupils get copies with a fill in exercise to practice the same questions:

What ……….you …………..yesterday at 5 pm?
What ……….you …………..yesterday in the morning?
…………you ……………a book in bed last night?
………….you ……………TV yesterday afternoon?
………….your mum …………….dinner while you ………..   ………your 
homework?
………….you ………….your best friend while you ………..  …………to school?
………….your dad …………..home while you …………..  ……………TV?
When …………..you …………..your homework?
When …………….you …………at school?
What …………….your brother ……………yesterday at 8pm?




