New PW1 hodina 22 2019 Od unitu 7 je audio na CD3.
1) PB 46 nová slovíčka:
princess /prinses/ princezna
clown/klaun/ klaun

sheriff /šerif/ šerif

ghost /gƏust/ strašidlo

bear /béƏ/ medvěd monster /monstƏ/ příšera

nine /najn/ devět ten/ten/ deset

Pokud dítě potřebuje, zopakujeme počítání na prstech do deseti a od deseti zpátky do jedné.
Použijeme obrázek v PB46 a ptáme se How many (sheriffs) are there? na všechny masky a zvířátka.
Můžeme se s dítětem střídat v otázkách.
Klíč:
six frogs, five ghosts, four monsters, one princess, three sheriffs, nine cats, ten dogs, two bears, one clown
2) PB47 CD3/2-3 – krátce procvičíme slovíčka : – Touch the /tač ðƏ /... sáhni na... (princess,
sheriff, bear, monster, ghost, cat, frog) - Pak dítě takto zkouší nás.
Přehráváme CD (CD3, dnes nové) stupně příslušné masky. (Dělali jsme to ve škole – měly by si aspoň na
některá gesta vzpomenout; šerif – předvádíme, jak střílíme z pistolí, princezna – předvádíme, že máme
korunku, medvěd – předvádíme chůzi medvěda, atd.)
A party for a princess,

Oslava pro princeznu,

A sheriff and a dog

Šerifa a pejska,

A bear, a cat, a monster,

Medvěda, kočku a příšeru,

A ghost and a frog!

Strašidlo a žábu!

3) PB48 CD3/5 – společně jsme příběh hráli pantomimou, pak děti číslovaly podle CD. Nakonec jsme
procvičovali jednotlivé pokyny i napřeskáčku. Doma můžete začít rovnou s CD a ukazováním na obrázky a
pak zkusit předvádět a říkat přitom nahlas. (Kontrola čísel zleva doprava: 3,5,1,6,4,2)
You're a magician.
JuƏ Ə mædžišn
Jsi kouzelník
Get a piece of cake.

Get

Ə pís of kejk

Vezmi si kousek dortu

A clown grabs your plate.

Ə klaun græbz jóƏ plejt

Klaun ti sebere talířek

Turn the clown into a bird.

TéƏn ðƏ klaun intu a béƏd

Proměň klauna na ptáčka

The bird flies away.

ðƏ béƏd flajz Əuej

Ptáček odletí

Eat your piece of cake.

Ít jóƏ pís of kejk

Sněz si svůj dort

4)(pouze není-li škrtnuto a odloženo) PB 47 dole – děti dopisovaly číselné posloupnosti, společně přečteme.
5) Opakování - slovíčka z unitů 5-6 v PB 44, CD2/37. Přehrajeme CD, není-li očíslováno ze školy,
dítě si dopředu připraví zelenou, červenou a modrou pastelku, v případě potřeby zastavujeme CD, aby
mělo čas číslo dopsat.
Pokud dítě chybělo, slovíčka před “testem“ krátce zopakujeme, např. pantomimou nebo ukazováním
na obrázky.
Kontrola:
Červeně: 1 umbrella 2 butterfly 3 train 4 snow
Zeleně: 1 sun
2 plane
3 ball 4 wind
Modře: 1 car
2 star
3 flower 4 cloud

