Plany na dzisiaj - key
1.
Tekst jest o planach Edyty i jej rodziny na dzisiaj.
2.
Ania
3.
3.

pubu. Moja starsza córka Ania przed południem idzie na uniwersytet na wykład, a

10.

siostrą do galerii na wernisaż.

8.

klubu. Mój drugi syn – Kuba idzie w południe z nową koleżanką do kawiarni „Costa” na

2.

Mój mąż rano jedzie do biura na ważne spotkanie, a wieczorem idą z kolegami na piwo do

6.

Julia idzie rano do szkoły na lekcję, a po południu do teatru na spektakl „Nędznicy”. Mój

9.

kawę, a po południu idą razem na koncert do filharmonii. Ja nie idę dziś do pracy, bo jadę z

1.

Dzień dobry, nazywam się Edyta Nowak i mam dużą rodzinę. Dzisiaj wszyscy gdzieś jadą.

4.

po południu ma randkę. Idą z nowym chłopakiem do kina na film pt. „Zaginiona

5.

dziewczyna”, a wieczorem na kolację do restauracji „Trzy papryczki”. Moja młodsza córka

7.

syn Tomek rano jedzie autobusem na stadion na mecz, a wieczorem idzie na dyskotekę do

4.
a) Rodzina Edyty liczy 6 osób.
b) Mąż Edyty spędza wieczór z kolegami w pubie.
c) Dzieci Edyty to: Ania, Julia, Tomek, Kuba.
d) Tomek jedzie na stadion autobusem.
e) Julia idzie na spektakl pt. "Nędznicy"
f) Kiedy Kuba idzie do filharmonii?
g) Edyta nie idzie dziś do pracy, bo jedzie z siostrą do galerii na wernisaż.
h) Mąż Edyty jedzie na spotkanie do biura.
i) Tomek idzie do klubu.
j) Ania i jej nowy chłopak idą na kolację do restauracji "Trzy papryczki".
k) Nikt nie zostaje dziś w domu.
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l) Mąż Edyty idzie na piwo do pubu z kolegami.
m) Edyta jedzie na wernisaż z siostrą.
n) Kuba idzie na kawę do kawiarni "Costa".

5.
Dzień dobry, nazywam się Edyta Nowak i mam dużą rodzinę. Dzisiaj wszyscy gdzieś jadą.
Mój mąż rano jedzie do biura na ważne spotkanie, a wieczorem idą z kolegami na piwo
do pubu. Moja starsza córka Ania przed południem idzie na uniwersytet na wykład, a po
południu ma randkę. Idą z nowym chłopakiem do kina na film pt. „Zaginiona
dziewczyna”, a wieczorem na kolację do restauracji „Trzy papryczki”. Moja młodsza
córka Julia idzie rano do szkoły na lekcję, a po południu do teatru na spektakl
„Nędznicy”. Mój syn Tomek rano jedzie autobusem na stadion na mecz, a wieczorem
idzie na dyskotekę do klubu. Mój drugi syn – Kuba idzie w południe z nową koleżanką do
kawiarni „Costa” na kawę, a po południu idą razem na koncert do filharmonii. Ja nie idę
dziś do pracy, bo jadę z siostrą do galerii na wernisaż.
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