New PW1 hodina 18 2021
1) Opakování PB34 – říkanka – My blue train… pokud děti budou mít hotový úkol z hodiny 16 – dolní část
stránky, budou moci odprezentovat vlastní říkanku.
2) Procvičování How many (trains, dolls…) are there? - podle AB 28, bez ohledu na to, zda děti budou mít
hračky vybarvené/ označené z domova z hodiny 16.
3) AB 30 CD2/20 Děti kroužkovaly tužkou předměty podle poslechu. Doma zopakujeme pokud možno
poslech a pak procvičujeme podávání nějakých hraček, které mají děti doma – raději jedno- až
dvoubarevných. Můžeme zjednodušit na podávání jednoho předmětu:
The pink car, please. -OK, the pink car. Here you are.- Thank you.
(Růžové autíčko, prosím. - OK, růžové autíčko, tady máš. - Děkuji.) Děti by si neměly zvykat měnit slovosled
na „Please the pink car,“ - to je špatně - .
Pokud zvládnou delší větu: “Give me the red train, please.“
(text k AB 3O)
Ok, Benny. Prosím dej mi můj červený vláček,

Max: OK, Benny. Please give me red train, my orange and oranžovo-zelený vláček a moje červené autíčko.
green train and my red car.
Benny: OK, Max. Your red train, your orange and green train Ok, Maxi.Tvůj červený váček, oranžovo-zelený vláček a
and your red car. Here you are.
červené autíčko. Tady máš.
Max: Thanks, Benny.

Díky, Benny.

Linda: OK, Max, please give me my pink ball, my yellow
and red computer game and my pink star.

Ok, Maxi, dej mi prosím můj růžový míč, moji žlutočervenou hru a moji růžovou hvězdičku.

Max: OK, Linda. Your pink ball, your yellow and red
computer game and your yellow star. Heheeheeheehee!

Ok, Lindo. Tvůj růžový míč, žluto-červená hra a žlutá
hvězdička. Hahaha!

Linda: No, Max. And my pink star.

Ne, Maxi. Moji růžovou hvězdičku.

Max: Hehehe! OK. Here you are.

Haha! Ok, tady máš.

4) AB 33 – CD2/23 –Děti kroužkovali správný počet hraček podle poslechu. Doma můžeme zopakovat
otázkami: What has James got? /Uot hæz Džejms got?/ Co má James? Dítě odpovídá: Three cars, one train... atd.
(James) I've got a train, three cars, two planes and three balls. Mám vláček, tři autíčka, dvě letadla a tři míče. Ještě jednou...
Once more /Uans móƏ/ ...
(informace se opakuje, stejně jako v minulém úkolu z PB37)
(Ruby) I've got three dolls, four trains, five planes and two
cars. Once more...

Mám tři panenky, čtyři vláčky, pět letadel a dvě autíčka. Ještě
jednou...

Dobrovolné: Na volné místo dole ve cv. 8 si děti nakreslí několik svých hraček ve různém počtu
(mohou si je i vymyslet), a řeknou nám o nich, např. I've got two red trains and three blue cars.
Šeptem napovídáme začátek věty: I've got /Ajv got/ (mám)..., nebo i postupně ukazujeme na obrázek a
povzbuzujeme dítě. Je přirozené, že takto malé děti většinou nemají tendednci reprodukovat celé věty,
stačí, že jim rozumí pasivně. Aktivně však mohou zvládnout krátká spojení: a red train, two cars.
5) Dobrovolné – kdo si ještě neobarvil hračky v AB 32, si může libovolně vybarvit, buď diktátem:
Colour the star yellow /obarvi hvězdičku na žluto/,
nebo bez diktátu, dítě si obarví jak chce a zkouší vás: What colour is the star?

