New PW2 hodina 10 2020 1) Nová látka:
sofa /soufa/
gauč

a cupboard /kabƏd/

skříňka

a chair / čéƏ/

židle

a telephone /telefoun/

telefon

a table /tejbl/

stůl

a TV /týví/

televize

a lamp /læmp/

lampa

curtains /kƏ´rtyns/

záclony

V PB 12 nahoře si děti ukazují na nábytek na obrázku podle CD1/13 (viz tabulka – je to v tomtéž pořadí.)
Pak se vzájemně zkoušíme: What is it? - A chair! (pozor, curtains bez členu „a“). Případně “Touch the ...“
V PB13 děti vybarvovaly horní obrázek podle následujícího diktátu:
There´s a green sofa, (Je tam… )
ðérs Ə grín soufa
an orange chair,
Ən orindž čér
a pink lamp,
Ə pink læmp
a grey table,
Ə grej tejbl
a blue cupboard,
Ə blú kabƏd
a red telephone,
Ə red telifoun
a brown TV,
Ə braun týví
and there are yellow curtains.
ænd ðérár jelou kƏ´tynz.
Přečteme text, pak by měly děti zvládnout samy dokončovat věty – pomůžeme se začátkem There´s a
s koncem and there are... (Je tam... jsou tam) a postupným ukazováním na jednotlivé předměty.
Pak nám děti nadiktují podobný malovací diktát na dolní polovinu stránky – aktivnější děti mohou
zkusit celé věty s There is… (s there are pomůžeme), ale stačí i jednotlivé fráze: a pink sofa, a brown chair,
atd.. Barvy si vyberou sami, doporučuji ale vše jednobarevné, jinak se do toho zamotají :-)
2) AB10 CD AB stopa 9 – děti vybíraly z každé trojice obrázků ten správný podle diktátu.
1. There are two sofas. A pink one and a yellow one. Jsou tam dva gauče. Růžový a žlutý.
(každá řádka se v poslechu opakuje.)
2. There are three blue chairs.

Jsou tam tři modré židle.

3. There are blue curtains.

Jsou tam modré záclony.

4. There's a cupboard and there are two lamps.

Je tam skříňka a dvě lampy.

3) (pokud není odloženo – toto nejspíš zbyde až na další hodinu) V AB 13 děti hledaly správný pokoj podle
poslechu CD AB stopa 11. – Při opakování doma může dítě aspoň dva obrázky popsat. Samostatnější mohou
popisovat postupně všechny obrázky a my hádáme.
There's a pink sofa, there are two yellow chairs, there Je tam růžový gauč, dvě žluté židle, modré záclony,
are blue curtains, there's a white table, a telephone, a bílý stolek, telefon, televize, skříňka a řůžová lampa.
TV, a cupboard and a pink lamp. What number is it? Jaké je to číslo? (2)
(Správná odpověď: number two)
There's a pink sofa, there's one yellow chair, there are Je tam růžový gauč, jedna žlutá židle, modré záclony,
blue curtains, there's a white table, a TV, a cupboard bílý stolek, televize, skříňka a dvě růžové lampy.
and there are two pink lamps. What number is it?
Jaké je to číslo? (4)
(number four)
There's a pink sofa, there are two yellow chairs, there Je tam růžový gauč, dvě žluté židle, modré záclony,
are blue curtains, there's a white table, a TV, a
bílý stolek, televize, skříňka a růžová lampa. Jaké je
cupboard and a pink lamp. What number is it?
to číslo? (3)
(number three)
There's a blue sofa, there are two yellow chairs, there Je tam modrý gauč, dvě žluté židle, růžové záclony,
are pink curtains, there's a white table, a TV, a
bílý stolek, televize, telefon, skříňka a růžová lampa.
telephone, a cupboard and a pink lamp. What number Jaké je to číslo? (1)
is it? (number one)

