New PW2 hodina 15 2020 0) Další přehledné a jednoduché video na čísla 11 – 20, navíc s otázkami How
many… ? najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=0zJTAfb1yFk (numbers from 11 to 20,
MatholiaChannel)
1)
Opakovali jsme číslice 11 – 20 různými způsoby. Ukazovali jsme si barevné číslice z malovacího
diktátu z minulé hodiny.
Děti mi diktovaly, jakými barvami mám obtáhout číslice na „tabuli“, zkoušeli jsme se otázkami: What colour
is eleven? Atd.
Pokud máte možnost tisknout, číslice k obtažení máte níže na konci dokumentu. Můžete si vytisknout i 2x a
hrát ve dvojici – každý hráč si vybarví podle sebe horní polovinu, vybarvené číslice si navzájem
neukazujeme; pak se navzájem ptáme: What colour is your number 11? - a v dolní polovině vybarvujeme
podle odpovědí partnera. Nakonec porovnáme, zda jsme vybarvili správně.
Snadnější verze: Pokud si dítě není moc jisté, neskrýváme si navzájem vybarvené číslice – dítě si může
průběžně ověřovat, zda dobře rozumělo.
2) Procvičování příkladů se sčítáním a odčítáním do 20 – druhá strana dokumentu.
„Na tabuli“ v hodině jsme doplňovali do příkladů chybějící čísla. Pokud máte možnost tisknout, mohou
zapisovat přes symbol nebo vedle, jak se jim to vejde. Pokud nemáte možnost tisknout, může si dítě aspoň
několik příkladů přepsat – nejprve z obrázkem, pak doplnit správní číslo místo obrázku.
Máte-li vytištěno, nebo aspoň kousek přepsaný a vypočítaný: Ptáme se nejprve podle symbolů, např. What
number is the star? - dítě odpovídá např. The star is eight, nebo pouze: Eight!
Můžete nahlas zopakovat, už bez symbolů, pouze s čísly, one plus nine is ten, atd.
Posledních 6 příkladů od konce bude asi obtížnějších, pro dítě jsou příliš náročné, klidně je vynechte.
Potřebná slovíčka pro symboly a řešení:
book, star, telephone, plane, spider, eye, bike, boy, girl, CD, sofa, bed, bird, dog, cat, family, snow, sun.
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3) Do pokoje v PB 17 si uděláme malovací diktát – buď v hodině, nebo pokud vydržíme celou hodinu
počítat, tak můžete za úkol:
There's a blue T-shirt on the chair. /Na židli je modré tričko/
There's a black pencil on the table. /Na stole je černá tužka /
There are two brown butterflies on the curtains. /Na záclonách jsou dva hnědí motýli/
There's a green caterpillar on the lamp. /Na lampě je zelená housenka./
There's a yellow rubber on the cupboard. /Na skříňce je žlutá guma./ (nové slovíčko)
There's a telephone on the small /smól/ table. /Na malém stolku je telefon./
There are three presents on the floor. /Na podlaze jsou tři dárky. /
There's a spider on the TV. /Na televizi je pavouk./
Dobrovolné rozšíření: dítě si může vymyslet podobný diktát pro nás, a/nebo můžeme přidat barvy:

1+9 = 
+ 2 = 10
2 +  = 11
4 + = 8
 + 10 = 18
10 + = 13
+ 2 = 16
3 + 10 += 20
+ 5 + 3 = 19
14 -= 2
 - 1 = 19
15 -  = 2
+ 2 - 1 = 19

9 -+1 = 8
+7 – 4 = 4
 + 2 + 4 = 11
19 - 3 -  = 10



+

4 + 1 = 20
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