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time to watch

Aims:  By the end of the lesson, students will be better able to develop their 
listening skills for detailed and specific information by watching the video 
aimed at developing the functional use of language for giving thanks.

Standards: 1.1.1.  1.1.2.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.

1. Have students work in pairs and discuss the questions. The answers may vary.
• What special day are they celebrating?
• Why do you think Yahya is happy?

2.  Ask students to read the task before you play the video. As they watch, they should 
match the presents to the children. Have students compare their answers in pairs 
before you discuss the answers as a class.

4.  Students watch the video again and this time focus on the language that they can 
use to give thanks. As they watch, they write the expressions they can use when 
someone is thanking them for something.

3.  Have students watch the video again and complete the sentences.

Answers:

Answers:

Answers:

1. Katelyn
2. Shams
3. Daniel

 1. Thank you very much for the lovely cup.
2. Not at all.
3. You’re welcome. It’s my pleasure.
4. Thanks a lot for giving me this book.

a) You are welcome.
b) Not at all.
c) It is my pleasure.

a) a book
b) a ball
c) a cup 
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Writing a letter
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