New PW2 hodina 13 2020 Bohužel nemohu dětem pustit dvd ke speciálnímu vánočnímu unitu na konci
učebnice – zoomuju z počítače bez mechaniky, a bojím se, že při pouštění ze staršího počítače s mechanikou
by se to sekalo. Na youtube bohužel není. Budeme cvičit látku z unitu 3, přidáme si slovíčko
present - dárek - Christmas tree – vánoční stromeček.
1) Do jednoho z obrázků v PB 13 si uděláme malovací diktát – děti by si mohly osvojit spojení on the… ,
zatím ho vnímaly spíš pasivně, k aktivnímu použití je musím hodně pobízet.
There´s a Christmas tree on the floor – Na podlaze je vánoční stromeček.
There´s a big present on the floor under the tree. - Na podlaze pod stromečkem je velký dárek.
There´s a pink doll on the cupboard. - Na skříňce je růžová panenka.
There´s a brown teddy bear on the sofa. - Na gauči je hnědý medvídek.
There´s a yellow cap on the TV. - Na televizi je žlutá čepička (kšiltovka).
There´s a blue schoolbag on the chair. - Na židli je modrá aktovka.
There´s a grey monkey on the curtains. - Na záclonách je šedivá opička.
There´s a green and orange puzzle on the table. - Na stole je zeleno-oranžové puzzle.
There´s an orange bird on the lamp. - Na lampě je oranžový ptáček.
Dobrovolný úkol: do zbylého místa v kterémkoli z obrázků v PB 13 si můžete přimalovat a popsat další
předměty (a ball on the floor, an apple on the table… cokoli dáte dohromady)
2) V AB 11 děti najdou rozdíly mezi obrázky – ukazují střídavě na obr.A a obr.B a říkají rozdíly – pokud možno, pomáháme jim
začínat věty s There is.. /There are... (ukazujeme na rozdílné předměty a napovídáme zač. věty, např. There's a red..? děti
dokončují: sofa! - pak chceme, aby větu dítě samo zopakovalo: There's a red sofa; pak ukážeme na druhý obrázek a napovíme
začátek: There's a …? dítě dokončí:blue sofa! Říci celou větu asi zatím půjde jen menšímu počtu dětí, ale i snaha vyjádřit se
přibližně – ukazovat a říkat :yellow curtains / green curtains! - je krokem vpřed.)
A
B
There's a red sofa
There's a blue sofa
There's a green telephone

There's a black telephone

There's a dog

There's a cat (with a ball)

There are yellow curtains

There are green curtains

There are apples on the table

There are flowers on the cupboard

There are two chairs

There's one chair

There are two lamps

There's one lamp.

3) V PB 16 děti gesty hrály příběh a pak číslovaly podle poslechu CD PB 17. Doma zopakujte s CD nebo se čtením textu

nad obrázky, dítě ukazuje, pak si příběh také zkuste zahrát. Dítě se může přidávat na některé věty, nemusí se je učit
nazpaměť.

Open the cupboard.

Otevři kredenc.

Ah. A chocolate bar! /čoklit báƏ/

Á! Čokoláda! (Tabulka čokolády! )

Climb onto a chair.

Vylez na židli.

Take the chocolate bar.

Vezmi čokoládu.

Jump down.

Seskoč.

Ouch. Your foot!

Au! Noha!

You drop the chocolate bar.

Upustíš čokoládu.

Your dog grabs the chocolate bar.

Tvůj pes ji sebere.

Shout: „Give it back!“

Zakřič: „Vrať ji!“

