
Moje zajęcia w wolnym czasie (A2)

Nazywam się Tomek i lubię uprawiać sport. Interesuję się piłką nożną. Gram w drużynie piłkarskiej od
kilku lat. Umiem też pływać i jeździć na rowerze, ale wolę grać w piłkę nożną. Oprócz tego gram też w
gry na konsoli. Moją ulubioną jest FIFA. Nie lubię gier typu The Sims i Zoo Tycoon.

Moja starsza siostra Ala w wolnym czasie też gra w gry. Po szkole uczy się jeździć konno. Konie to jej
ulubione zwierzęta. Czyta dużo książek o koniach, kotach i psach. Interesuje się nawet wężami. Często
spotyka się z koleżankami, żeby się z nimi uczyć. Czasami wychodzą też razem na zakupy. Kupują
ubrania albo torebki. Rodzice są czasem źli, że wydaje dużo pieniędzy.

Mam też drugą siostrę, nazywa się Sara. Ma tylko 7 lat. Dużo czasu spędza jeszcze z rodzicami.
Wspólnie słuchają muzyki, dlatego Sara chce nauczyć się grać na perkusji. Nie lubię perkusji. To bardzo
głośny instrument. Mam nadzieję, że wybierze bardziej cichy instrument.

Wszyscy razem chodzimy czasami na spacery. Często oglądamy też telewizję. Najbardziej lubię filmy
akcji, ale Sara jest na nie za mała. Najczęściej oglądamy filmy familijne i bajki.

Odpowiedz na pytania do tekstu

1) Jaki sport najbardziej lubi Tomek?

Tomek lubi pływać

Tomek lubi jeździć na rowerze

Tomek lubi piłkę nożną

Tomek lubi koszykówkę

a)

b)

c)

d)

2) Jaka jest ulubiona gra Tomka?

The Sims

FIFA

Zoo Tycoon

Tomek nie lubi gier

a)

b)

c)

d)

3) Jakie są ulubione zwierzęta Ali?

konie

węże

koty

psy

a)

b)

c)

d)

4) Dlaczego Tomek nie lubi perkusji?

Jest za duża

Jest za cicha

Jest nudna

Jest za głośna

a)

b)

c)

d)

5) Jakie filmy ogląda rodzina Tomka?

komedie

filmy akcji

filmy familijne i bajki

horrory

a)

b)

c)

d)
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