ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

NEVER HAVE I EVER
Zanim zaczniemy, pamiętaj o kilku kwestiach:

1. jako prowadzący potrzebujesz:
o laptopa z dostępem do Internetu;
o białych kartek dla swoich słuchaczy
No to zaczynamy:
A. Poproś słuchaczy aby po jednej stronie kartki napisali „I HAVE” a po drugiej „I HAVE NEVER.”Kiedy słuchacze i Ty
również macie gotowe kartki, puść im filmik będący wyjaśnieniem zasad gry. Jest to oczywiście fragment gry od
niezrównanej Ellen DeGeneres. Nasz ulubiony odcinek to ten z Pink i Reese Witherspoon:
https://www.youtube.com/watch?v=ZoswczT9GWU . Jest on pełen super słownictwa, które możesz wcześniej
omówić z grupą:
TO GIVE SB A LAP DANCE
TO BE SB’S THING
TO SIGN UP FOR STH
TO HOST A TALK SHOW
TO FAKE AN INJURY
TO GET OUT OF STH
FOLLOW-UP QUESTIONS
TO SNOOP THORUGH
A SIGNIFICANT OTHER
A PRUDE
B. Kiedy, po obejrzeniu filmiku upewnisz się, że słuchacze znają zasady, zaczynamy grę. Ty odczytujesz pytanie:
„Never have I ever…”, a słuchacze podnoszą do góry kartki z napisem „I have” jeśli to prawda o nich albo „I have
never” jeśli to nie jest o nich prawda.
C. Oczywiście po podniesieniu kartki, prosimy słuchaczy o rozwinięcie tematu. To doskonała okazja na unaocznienie
różnicy między Present Perfect a Past Simple i powtórkę czasowników nieregularnych.
Oto przykładowe pytania, które możesz wykorzystać w grze:
Never have I ever…
… accidentally said “I love you” to someone.
… been trapped in an elevator.
… broken a window, and ran away?
… got lost on vacation?
… got in trouble at school?
… worn the same underwear two days in a row?
… went camping in a tent?

… had your cell phone ring at an embarrassing moment ?
… had to get stitches?
… stayed in your pajamas all day long?
… lied to get something cheaper than it was?
… broken a bone?
… cheated on a test?
… flirted my way out of a speeding ticket?
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