New PW1 hodina 9 2020 1) Dobrovolné, ale zábavné – připravíme kousky ovoce, které jsme se učili.
Pak dáváme pokyny:
Close your eyes. /Klouz jóƏ ajz/Zavři oči.
Open your mouth. /Oupn jóƏ mauƟ./ Otevři pusu. (dáme dítěti ovoce do úst)
What is it? /Uot iz it?/Co je to?
(Yes/No!)
(ano/ne!)
Pak si vyměníme role, dítě dává pokyny a ovoce nám.
Normálně bychom tuto aktivitu dělali společně s rodiči v otevřené hodině, tak letos aspoň doma :-)
Další možné procvičení: Ovoce dát v různých počtech na stůl, dítě se smí několik vteřin dívat, pak
zakryjeme šátkem a ptáme se: How many apples are there?, nebo dítě zpaměti bez otázek samo říká: four
apples, two bananas, atd.
2) V hodině zopakujeme říkanku v PB 19. Na ni navážeme další aktivitou: V AB 17 Děti označovaly správný
obrázek podle poslechu CD1/31 . Můžete znovu poslechnout a společně ukazovat na správné obrázky.
1.
1.
Give me six plums, please.
Dej mi šest švestek, prosím.
Here you are.
Tady máš.
Thank you.
Díky.
2.
Give me five apples, please.
Here you are.
Thank you.

2.
Dej mi pět jablek, prosím.
Tady máš.
Díky.

3.
Give me three pears and two bananas, please.
Three pears and two bananas. Here you are.
Thank you.

3.
Dej mi tři hrušky a dva banány, prosím.
Tři hrušky a dva banány. Tady máš.
Díky.

4.
Give me an apple and three pears, please.
An apple and two pears?
No, an apple and three pears.
OK. An apple and three pears. Here you are.
Thank you.

4.
Dej mi jablko a tři hrušky, prosím.
Jablko a dvě hrušky?
Ne, jablko a tři hrušky.
Dobře. Jablko a tři hrušky. Tady máš.
Díky.

5.
Give me three plums and two bananas, please.
No problem. Three plums and two bananas. Here you are.
Thank you.

5.
Dej mi tři švestky a dva banány, prosím.
Žádný problém. Tři švestky a dva banány. Tady máš.
Díky.

6.
Give me two apples and three pears, please.
Two apples, and one, two, three, pears. Here you are.
Thank you.

6.
Dej mi dvě jablka a tři hrušky, prosím.
Dvě jablka a raz, dva, tři hrušky. Tady máš.
Díky.

3)PB 21 CD1/36 příběh The plum. Tento typ cvičení - „Action Story“ - v hodině vždy nejprve hrajeme
gesty/pantomimou, teprve poté děti číslují obrázky. (Pokud dítě chybělo, bude asi doma jednodušší začít od obrázků.)
Pouštíme CD, děti ukazují, pak čteme, děti se na kratší věty přidávají. Nakonec zahrajeme.
Say “Hello!“ to your mum. - Hello!
Řekni mamince „ahoj“ - Ahoj!
Sej helou tu jóƏ mam. - helou
You're hungry.

JuƏ hangry

Máš hlad

Your mum shows you some plums.

jóƏ mam šouz ju sam plamz

Maminka ti ukáže švestky

Cut open a plum.

Cat oupn Ə plam

Rozkroj švestku

Show the plum to your mum.

Šou ðƏ plam tu jóƏ mam

Ukaž švestku mamince

Your mum says: „Eek!“

jóƏ mam sez: ík

Maminka řekne „fuj“!

4) Pokud zbyde čas, zopakujeme v hodině některý z domácích úkolů z posledních hodin. Žádný větší úkol z nových
stránek tentokrát nezadávám a nepřídávám nic na youtube, zopakování látky z hodiny a případně hry v bodě 1) stačí. Kdo
chce, může si udělat AB21 cv. 8 – vybarvit ovoce a spočítat ho a říct nahlas – 5 plums, 2 apples, 1 banana, 3 pears.

