New PW1 hodina 24 2019

1) Na zahřátí:
Opakovali jsme PB 48. (Dobrovolné: Můžete procvičit se záměnou: Říkáme spolu s dítětem, schválně říkáme chyby:
You´re a monster – dítě opravuje: You´re a magician! - Get a piece of apple. – No, get a piece of cake. - A princess
grabs your plate. - No, a clown grabs your plate. - Turn the princess into a frog. - No, turn the princess into a bird. The bird jumps away. - No, the bird flies away! Eat your piece of apple. - No, eat your piece of cake!)

Opakovali jsme PB49 CD3/7 – děti si ukazovaly na obrázky, scénku také hrály.
2)AB43 děti číslovaly obrázky a hráli jsme scénku. CD3/8
Dívka: Hmm. Lovely pears.

Mmm. Pěkné hrušky.

Chlapec: Here you are.

Vem si.

Dívka: Thank you. Is this your cat?

Díky. To je tvoje kočka?

Chlapec: Yes, it is. Oh, no. Stop.

Ano, je. Ale ne, přestaň!

Dívka: Look at the cat.

Podívej se na tu kočku.

Chlapec: Oh no!

Ale ne!

Oba: Hehehehehe!

Cha cha cha!

3)AB 41 CD3/4 . Znovu přehrajeme, a/nebo přeříkáme. Pokud chybělo, ptáme se:Left, or right?
1. A party for a princess, a sheriff, a bear, a cat and a frog. (V
nahrávce se každá řádka 2x opakuje.)

Oslava pro princeznu, šerifa, medvěda, kočičku a žabku.

2. Hooray! Hooray! A party for a monster, a sheriff, a bear, a
dog and a ghost.

Hurá, hurá! Oslava pro příšeru, šerifa, medvěda, pejska a
strašidlo.

TUTO LÁTKU V BODĚ 4), KTEROU OBVYKLE PŘIDÁVÁM K UČEBNICI, NEBUDU PO YOUTUBU
DĚLAT, SNAD AŽ SE UVIDÍME V KVĚTNU! :-(
4) Na malé kopii str. 23 děti přiřazovaly masky podle poslechu. (toto cd nemáte)
Ptáme se: What is (Maria, Tom, Sandra, Andy, Karen, Bob)?
Děti odpovídají: He´s a... /She´s a (clown, sheriff, cat, princess, ghost, dog). Výslovnost. /Híz Ə....Šíz Ə.../
Dáváme pozor: mužský rod = he, ženský rod = she
Pokud dítě chybělo, nejprve upozorněte na jména tímto způsobem: Touch Maria, touch Sandra, touch Bob,
touch Tom, touch Karen, touch Andy /ændy/ – dítě ukazuje prstem podle písmenek. Pak diktujeme:
Find Maria. /Fajnd.../ (Najdi... ) She's a clown.
Find Tom: He's a sheriff.
Find Sandra. She's a cat.
Find Andy. He's a princess.
Find Karen. She' s a ghost.
Find Bob. He's a dog.
Dobrovolné, za nálepku:
Dítě si nakreslí do sešitu dva kamarády, chlapce a dívku, převlečené za masky, řekne nám, kdo je kdo.
Dobrovolné na doma: Pokud mají doma děti nějaké masky, můžete to procvičit i s nimi.

5) Dobrovolné, pro děti, které rády vybarvují:
AB45 podle vzorníku z CD3/12, a/nebo AB41 dole – děti si vybarví čísla jak chtějí, dovolí nám dívat se, než napočítají
do deseti, pak nás zkouší, jestli si barvy pamatujeme: What colour is number one? Atd.

