QUESTIONS:
ÎNTREBĂRI:

AT HOME
Acasă

?

?

What should we do
before we eat?
Ce ar trebui să facem
înainte de masă?

Which one of these
objects rings?
Care dintre aceste
obiecte sună?
Where should I put
these smelly socks?
Unde să pun aceste
șosete puturoase?

?

?

?

How do you turn on
the TV?
Cum dai drumul la
televizor?

?

What is this hand mixer used for?
La ce se folosește acest mixer?

How can you quickly chill a drink?
Cum poți să răcești repede o
băutură?

?

What does he need to
clean that mess?
Ce îi trebuie ca să
curețe mizeria?

?

?
What should you put on after
taking off your shoes?
Ce ar trebui să-ți pui după ce
te descalți de pantofi?

What do you need to unlock a door?
Ce îți trebuie ca să descui o ușă?
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She’s getting sleepy,
what should she do?
Ei i se face somn,
ce-ar trebui să facă?

?

ANSWERS:
RĂSPUNSURI:

!

!

We should wash our
hands!
Ar trebui să ne spălăm
pe mâini!

!
The alarm clock rings to
wake you up.
Ceasul deșteptător sună
ca să te trezească.
I should put them in the
laundry basket.
Ar trebui să le pun în
coșul cu rufe.

!

!

!
With it, you can mix the
ingredients for a cake.
Cu el, poți să amesteci
ingredientele pentru tort.

!

You put it in the
refrigerator!
O pui în frigider!

You turn on the TV with
the remote.
La televizor dai drumul
cu telecomanda.

!

!
You should put on
your slippers.
Ar trebui să-ți
pui papucii.

You need the key!
Îți trebuie cheia!

He needs a broom
and a dustpan.
Are nevoie de o
mătură și un făraș.

!

She should go to bed.
Ar trebui să meargă la culcare.
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