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1. Decide which of these sentences are happening NOW(N) and which are a fixed 

arrangement in the future(F) 

 

I am going to school. 

Peter is having a party on Friday. 

I am spending summer by the sea with my family. 

She is coming. 

My´s making sandwiches for us. 

It´s arranged. We´re flying to New York. 

She´s having a dance lesson. I am going to take her there. 

Helen´s cleaning her teeth. 

 

2. Answer these questions: 

What are you doing? 

 

Are you having a party next week? 

 

What is Susan doing? 

 

Why are they wearing masks? 

 

Is she flying to New York? 

 

When is he coming? 

 

3. Write your fixed plans for the next week: 

 

 



4. Decide which of these sentences are happening NOW(N) and which are a fixed 

arrangement in the future(F) 

 

I am going to school.(N) 

Peter is having a party on Friday.(F) 

I am spending summer by the sea with my family.(F) 

She is coming.(N) 

My´s making sandwiches for us.(N) 

It´s arranged. We´re flying to New York.(F) 

She´s having a dance lesson. I am going to take her there.(F) 

Helen´s cleaning her teeth.(N) 

 

5. Answer these questions: 

What are you doing? I am having an English lesson. I am speaking, writing and singing English. 

 

Are you having a party next week? Yes, I am. 

 

What is Susan doing? She ´s watching a good film. 

 

Why are they wearing masks? Because they´re having a carnival. 

 

Is she flying to New York? Yes, she is. 

 

When is he coming? She´s coming in a minute. 

 

6. Write your fixed plans for the next week:(pupils use the present continuous) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


