
22 23

CEL GRY: Utrwalenie s³ownictwa opisuj¹cego codzienne czynno�ci.
ILO�Æ GRACZY: 2-3
DODATKOWO POTRZEBNE: pionki, moneta
ZASADY GRY: Gracze ustawiaj¹ swoje pionki na polu z napisem MORNING.

Kolejno�æ gry ustalaj¹ sami. Gracz, który wyrzuci �or³a�
przesuwa swój pionek o 2 pola, je�li wyrzuci �reszkê� przesuwa
swój pionek o jedno pole. Zatrzymuj¹c siê na danym polu gracz
musi dobraæ odpowiedni czasownik tak, aby stworzyæ kolokacjê
odnosz¹c¹ siê do codziennych czynno�ci i powiedzieæ, kiedy,
lub jak czêsto wykonuje tê czynno�æ. Za ka¿d¹ poprawn¹
kolokacjê gracz dostaje punkt. Wygrywa gracz, który jako
pierwszy dojdzie do pola, z którego rozpoczyna³ grê i ma
najwiêcej punktów. Gracz, który pierwszy doszed³ do pola
MORNING i ma mniej punktów ni¿ gracz, który doszed³ na to
pole jako drugi, oddaje zwyciêstwo drugiemu graczowi.

ALTERNATYWNE ZASADY: Gracze mog¹ ustalaæ miêdzy sob¹ ile razy maj¹ obej�æ planszê.
Zdobywaj¹ dodatkowe punkty za poprawne u¿ycie przys³ówków
czêstotliwo�ci: sometimes, from  time to time, often, usually,
hardly ever, never i okre�leñ czasu in the morning, at noon, at
night, in the evening, in the afternoon, itp. Aby zdobyæ punkt,
gracz musi powiedzieæ ustalon¹ liczbê zdañ na ka¿dy temat.

PRZYK£ADOWE ODPOWIEDZI:
wake up budziæ siê
get up wstawaæ
brush your teeth myæ zêby
comb/brush your hair czesaæ w³osy
make your bed po�cieliæ ³ó¿ko
make/eat breakfast zrobiæ/zje�æ �niadanie
go jogging biegaæ
take/have a shower wzi¹æ prysznic
do the shopping zrobiæ zakupy
take the kids to school podwie�æ dzieci do szko³y
eat, have/make dinner zje�æ/przygotowaæ obiad
take/have a nap zdrzemn¹æ siê
do the housework zaj¹æ siê pracami w domu (np. sprz¹tanie)
walk your dog wyprowadziæ psa
read books czytaæ ksi¹¿ki
listen to the news on the radio s³uchaæ wiadomo�ci w radiu
meet friends spotykaæ siê z przyjació³mi
drink/pour a glass of wine wypiæ/wlaæ kieliszek wina
go to the pub i�æ do pubu
order/have a takeaway zamówiæ/zje�æ co� na wynos
come/go back home wróciæ do domu
have/take a bath wzi¹æ k¹piel
put on your pyjamas za³o¿yæ pi¿amê
fall asleep zasn¹æ
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