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1. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other 

in the if-clause.  

People not drink die 

Mix blue and yellow green 

The weather hot snow melts 

Summer too hot everything very dry 

 

2. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other 

in the if-clause.  

Eat too much get fat 

 

Not exercise not fit 

 

Not get up late not be late at school 

 

Do your homework  not have problems at school 

 

Sleep 8 hours a day  not be tired 

 

Help your mum  she very happy 

 

3. Finish the sentences 

If you finish it in time,……………………………………………………………………… 

If you pay attention at school,……………………………………………………………………………. 

If you want to,…………………………………………………………………………………………………….. 

If you don´t ask,……………………………………………………………………………………………………. 

If it is hot tomorrow,……………………………………………………………………………………………. 

If the weather is fine,…………………………………………………………………………………………….. 



 

 

1. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other in 

the if-clause.  

 

People not drink die If people don´t drink, they die.  

Mix blue and yellow green If you mix blue and yellow, you get green. 

The weather hot snow melts If the weather is hot, the snow melts. 

Summer too hot everything very dry If summer i stoo hot, everything is very dry. 

 

 

2. Make sentences for each pair of words using one phrase in the main clause and the other in 

the if-clause.  

 

Eat too much get fat If you eat too much, you will get fat. 

Not exercise not fit if you don´t exercise, you won´t be fit. 

Not get up late not be late at school If you don´t get up late, you won´t be late at school. 

Do your homework  not have problems at school If you do your homework, you won´t 

have problems at school. 

Sleep 8 hours a day  not be tired If you sleep 8 hours a day, you won´t be tired. 

Help your mum  she very happy If you help your mum, she will be happy. 

 

3. Finish the sentences 

If you finish it in time,…we´ll go to the cinema………………………… 

If you pay attention at school,…you won´t have problem with your homework…………………………… 

If you want to,…we´ll do it together………………………………… 

If you don´t ask,…you won´t know…………………………… 

 If it is hot tomorrow,…we´ll go swimming……………………………… 

If the weather is fine,……we´ll go on a trip…………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 


