New PW1 hodina 13 2021
1) Opakovali jsme video The mouse z minulé hodiny – (pokud dítě chybělo, můžete zopakovat pomocí
obrázků v PB 26-27 a poslechu audio CD2/5, nebo na youtube.)
2) PB28 CD2/7. Děti číslovaly obrázky podle CD, pak jsme hráli příběh. (správné pořadí: levý sloupec shora
dolů 3,6,4, pravý sloupec shora dolů 1,5,2) Můžete přehrát CD, pak podle možností i čteme, děti ukazují na
příslušný obrázek a přidávají se k nám. Máme-li doma dost osob k obsazení, můžeme si příběh zahrát :-)!
text: (Osoby, např. DOG,
Výslovnost
překlad /Dětem nečteme!!!/
nečteme, ale měníme hlas)
DOG: Hello, cat. Woof, woof.
Helou, kæt. Wuf, wuf. Lets plej. Ahoj, kočičko. Haf, haf. Pojďme si hrát.
Let´s play.
CAT: OK, great. Miaow.
Oukej, grejt, mijau.
OK, skvělé /=skvělý nápad/, mňau.
DOG:Hello, rabbit. Woof, woof. Helou, ræbit, wuf, wuf.
Ahoj, králíčku, haf, haf.
CAT: Hello, rabbit. Miaow. Let´s Helou, ræbit. Mijau. Lets plej.
Ahoj, králíčku, mňau. Pojďme si hrát.
play.
Rabbit: OK. Great.
Oukej. Grejt.
OK, skvělé.
CAT, RABBIT, DOG: Oh, what Ou, wots ðis? WandƏfl.
jé, co je to? Báječné.
´s this? Wonderful. Abracadabra, Abrakadabra, wan, tú, Ɵrí.
Abrakadabra, raz dva tři.
one, two, three. Ooooooooooh! Úúúúúúúúúúúúúúúúú!
Úúúúúúúúúúúúú!
C,R,D: A ghost, oh no!
Ə goust, ou nou!
Strašidlo, ach ne!
GHOST: Stop. Let´s play.
Stop. Lets plej. Úúúúúú!
Stůjte! Pojďme si hrát. Úúúúú!
Oooooh! (Nešťastně)
3) AB 25 CD2/6. Děti označovaly správný obrázek podle CD2/6. Můžeme znovu přehrát a zkoušet otázkami:
Pink: Left or right?) (Růžová: vlevo nebo vpravo?) (Místo číslování jsou použité barevné rámečky, myslím
trochu nešťastně – pokud dítě chybělo, je potřeba ho upozornit – např. ukázat na rámeček: What colour is this?
- rámečky jsou dost tenké a pozadí je také barevné.)
Po tomto zopakování možná některé děti zvládnou částečně aktivně. Ptáme se např. Purple? Dítě odpoví: The
cat's sad.
Pink. The rabbit's sad.

Růžová. Králíček je smutný.

Red. The duck goes away.

Červená. Kachnička jde pryč.

Blue. Hello, dog, quack, quack. Let's play.

Modrá. Ahoj, pejsku, kvak, kvak. Pojďme si hrát.

Yellow. No, go away, Duck! Woof, woof!

Žlutá. Ne, jdi pryč, kachničko. Haf haf.

Green. Hello, Cat. Hello, hamster. Let's play. Quack.
Quack!

Zelená. Ahoj, kočičko. Ahoj, křečku. Pojďme si hrát.
Kvak, kvak.

Purple. The cat's sad.

Fialová. Kočička je smutná.

Orange. Abracadabra. One, two, three.

Oranžová. Abrakadabra, raz, dva, tři.

Black. A rabbit! Woof, woof!

Černá. Králík! Haf, haf!

4) AB23 Pokud už není očíslováno ze školy, děti očíslují zvířátka v dolní části stránky podle tvarů nahoře.
Ptáme se např. One. Blue. What is it? (Jednička. Modrá. Co je to?)- Dítě odpovídá: Rabbit. Atd.
5) dobrovolně za úkol AB 24 nahoře – děti dokreslí posloupnost, nejlepší je nahlas si říkat slovíčka a
ukazovat přitom postupně na obrázky. Do dvou volných řádků si nakreslí posloupnost z libovolných slovíček,
která jsme se učili.
Všeobecný tip k domácímu opakování:
Děti si rády hrají na školu, kdy mohou být v roli učitelů. Po školní hodině angličtiny je můžete požádat, aby
vás naučily něco z hodiny, ukázaly vám to v učebnici a vyzkoušely vás.

