New PW1 hodina 26 2021
1) Nové téma – Unit 8 -hygiena, zdraví. PB 52 CD3/13.
Get out of bed.
Wash your face.
Clean your teeth.
Bend your knees – 1,2,3
Jump – 1,2,3
Have a glass of milk.

Get aut ov bed. (Vážeme vždy slova dohromady)
Uoš jóƏ fejs.
Klín jóƏ týƟ
Bend jóƏ nýz – uan, tú, Ɵrí
Džamp – uan, tú, Ɵrí
Hæv Ə glás ov milk.

(Vstaň z postele. Umyj si obličej. Vyčisti si zuby. Udělej dřepy – 1,2,3. Zaskákej si – 1,2,3. Dej si sklenici
mléka.) – Nejprve dáváme dítěti tyto pokyny popořadě, dítě je předvádí, když to zvládne, tak i v jiném
pořadí.
Pak dává dítě pokyny nám – pokud to ještě samostatně nezvládá, ukazujeme na obrázky a napovídáme
šeptem začátek vět.
Pak navážeme starší pokyny, které jsme procvičovali od začátku roku.
Fly to school, swim to school, jump to school, go to school, close your eyes, take your pencil, sit down,
stand up, stretch, smile, touch your nose/eyes/mouth, open your mouth, close your book, listen, look.
2) AB 46 CD3/14 – Děti číslovaly obrázky v pořadí podle CD. Znovu přehrajeme, děti ukazují na
obrázky, pak říkají spolu s námi a nakonec pokud možná samostatně. Můžeme napovídat začátek věty
s tázací intonací, dítě doplní.
Get out of bed.
Get aut ov bed. (Vážeme vždy slova dohromady)
Wash your face.
Uoš jóƏ fejs.
Clean your teeth.
Klín jóƏ týƟ
Sing a song.
Siɳ ǝ soɳ.
Have an apple
Hæv Ən æpl.
Run to school.
Ran tu skůl.
(Vstaň z postele. Umyj si obličej. Vyčisti si zuby. Zazpívej si písničku. Dej si jablko.Utíkej do školy.)
Nakonec spolu s dítětem již bez učebnice říkáme pokyny a zároveň předvádíme.
3) PB 53 CD 3/15-16 – písnička. (Výslovnost neuvádím, kromě poslední fráze vše totéž jako
v předchozím bodu. ) Dítě si ukazuje na obrázky. Nahrávka je velmi rychlá, dítě si ji může nejprve
poslechnout a pouze ukazovat na obrázku, pak bez CD s ukazováním na obrázky přeříkat jako říkanku ve
svém tempu místo zpívání.
Get out of bed – wash your face 3x
get out of bed – clean your teeth 3x
get out of bed – bend your knees 3x
and jump, jump, Let´s keep fit. /Lets kíp fit/ (Buďme fit)
Pokud máte počítač s mechanikou, můžete využít červené CD ROM k procvičování nového unitu.
4) Pokud zbyde čas, budeme opakovat látku z minulých dvou hodin. Pokud jste nevyužili dobrovolné
úkoly z hodin 24 a 25 - tedy AB44 cv 7 - šerif, AB45 – vybarvování klauna - AB41 dole – čísla.
Přesné návody k těmto aktivitám najdete na minulých dvou listech; pokud nemůžete najít list, je vždy také
vše na www. anglictina-kladno.cz pod záložkou 1.-4.třídy. V případě absence dítěte pro něj nechávám
vytištěný list u p.třídní/p.asistentky, ale pokud dítě nejde v daném týdnu do školy, můžete vždy doplňovat
podle podkladů online, děkuji.

