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Have you ever flown?



Revision
� What words do we need to form the present perfect

tense?

� Subject (a noun, pronoun, name) + have / has + the 3rd

form of a verb

Infinitive Past Simple Past Participle

go

want

sleep

have

cut

fly

do

know

speak

study

1. Fill in the following chart:



The form of questions

� The form of the tense uses the auxilary verb have and 

the 3rd form of verbs (see – saw – seen)

Have /has

Have you found your jacket?
Has                    she already seen that movie?

subject
3rd

form objects, adverbs



Questions
2. Ask about these things. Use ever / never / recently / lately:

Have you ever
been on TV? Have
you watched TV 
lately?

Have you ever
played basketball? 
Have you ever
won a basketball 
match?

Have you seen all
the Harry Potter
movies? Have you
lately watched any
HP movie?

Have you ever
been to a 
concert? Have
you been to a 
concert lately?



Asking questions:

� Go to bed / at 3 o‘clock

� Eat / bugs

� Visit / Austria

� Try / softball

� See / a ghost

� Talk / a famous person

� Lie / your parents

3. Form true questions for your friends using the cues:
example: be / the sea: 

Have you ever been to the sea?
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