New PW1 hodina 28 2019
1) AB 49 – Is it good for your teeth? Je to dobré pro tvé zuby?
Nejprve zopakujeme slovíčka na obrázcích nahoře, říkáme :
Touch the… /sáhni na…/
pear (hrušku) , orange (pomeranč), lolly (lízátko), apple (jablko) ,
ice-cream (zmrzlinu) , chocolate (čokoládu) , banana (banán) , lemon (citron)
Pak dítě dává takové pokyny nám, my ukazujeme prstem na to, co říká.
Pak dítě rozdělí obrázky do dvou skupin – kdo rád kreslí, může si je překreslit do příslušných rámečk dole;
pokud na to není čas, nakreslí od nich čáry vedoucí k příslušnému rámečku.
Pak se zeptáme: What is good for your teeth? Co je dobré pro tvé zuby?
Dítě vyjmenuje skupinu vlevo.
Pak: What is bad for your teeth? Co je špatné pro tvé zuby?
Dítě vyjmenuje skupinu vpravo.
2) PB 58 CD3/24 – děti opakovaly slovíčka z posledních dvou lekcí známým způsobem se třemi barvami.
(Crocodile /krokodajl/ - krokodýl jsme vynechali, ale děti většinou znaly.)
Znovu přehrajeme CD, dítě ukazuje, pak nám říká, na co máme ukázat: Touch the milk, touch the bear, atd.
Pokročilejší verze pro samostatnější děti: Zkusíme schválně dělat chyby, dítě nás opravuje: (No, not the
crocodile,) the bear!
Kontrola:
Červeně: 1. dentist. 2. face 3. milk 4. glass
Zeleně: 1. bed 2. ice cream 3. crocodile 4. plate
Modře: 1. knee 2. a piece of cake 3. frog 4. bear
Pokud dítě chybělo a nedělalo tuto aktivitu s námi ve škole, kde s dětmi slovíčka opakujeme před číslováním,
může být problém, že některá slovíčka se neučilo izolovaně, ale ve frázích jako Wash your face, bend your
knees, have a glass of milk, get out of bed – v tom případě nejprve zopkujte tyto fráze a daná slovíčka
zdůrazněte – např. Wash your face – ještě jednou řekněte „face“ a sáhněte si přitom na obličej, atd.
2) PB59 CD3/25 – pokud dítě chybělo a nemá očíslováno ze školy, pokyny zopakujete nejprve mluvením a pantomimou –
můžete poslechnout CD, ukazovat, a pak si pokyny říkat navzájem.
Červeně: 1. Open your mouth. 2. Look at the dog. 3. Clean your teeth. 4. Have a banana.
Zeleně: 1. Have an apple. 2. The bird flies away. 3. No thanks!
4. Wash your face.

4) Dobrovolné – PB 56 CD 3/21 – tomuto příběhu sama úplně nerozumím, proto ho v hodině
vynechávám, v hodině máme mnoho jiných možností cvičení než další obrázky vsedě nad knížkou,
jestli ale nějaké dítě zaujme, můžete si to zkusit doma – třeba mi ho pak vysvětlí! :-)
Go and clean your teeth, Ben.

Tatínek: Jdi si vyčistit zuby, Bene.

Yes, Dad.

Ben: Ano, tati. (Místo zubů čistí zrcadlo??)

Let's sing a song.

Učitel: Pojďme si zazpívat písničku.

Yes!

Žáci: Ano! (Ben se stydí otevřít pusu??)

Ben, here you are. Go and clean your teeth.

Učitel: Bene, tady máš. Jdi si vyčistit zuby.(Kde
vezme učitel pastu a kartáček??)

OK, sir.

Ben: Ano, pane učiteli. Žáci: - Jó!

- Yeaaah!

