New PW2 hodina 24 2020 12.týden
1)Opakovali jsme video Clever Joe a/nebo příběh pomocí obrazových karet a/nebo PB 32 33 s audio-CD.
2) AB 23 – Děti číslovaly podle poslechu CD AB 21.
1. She´s doing crazy things.
Dělá hlouposti. (Bláznivé kousky.)
2. I can't do it!

To nezvládnu!

3. Aaaah! I know. I can do it.

Aha! Už vím! To zvládnu.

4. Well done!

Dobrá práce!

5. The children are doing maths.

Děti se učí matematiku.

6. Tomorrow there's an English test.

Zítra je test z angličtiny.

3) AB 25 nahoře – kreselení po číslech – děti spojovaly čísla podle poslechu. Pokud dítě tato aktivita baví,

může nám nadiktovat diktát, abychom kresbu obtáhli barvičkou – nemusí celé věty, pouze „from number
eighty to number sixty“ a nemusí ve stejném pořadí jako v textu nahrávky. Také si může vymyslet do sešitu
vlastní obrázek.
Draw a line from number eighty to number sixty.
Number eighty to number sixty.

Nakresli čáru od čísla osmdesát k číslu šedesát.
Od čísla osmdesát k číslu šedesát.

Draw a line from number thirty to number forty.
Number thirty to number forty.

…...od čísla třicet k číslu čtyřicet. …...

Draw a line from number ninety to number twenty.
Number ninety to number twenty.

…...od čísla devadesát k číslu dvacet. …...

Draw a line from number ten to number fifty.
Number ten to number fifty.

…...od čísla deset k číslu padesát. …...

Draw a line from number seventy to number twenty.
Number seventy to number twenty.

…...od čísla sedmdesát k číslu dvacet.…...

What is it? - It's Clever Joe at the circus.

Co je to? - Chytrák Joe v cirkuse.

4) Opakování slovní zásoby unitů 5-6 PB 35 CD1/33 – děti číslovaly barevnými pastelkami; pokud
dítě chybělo, dejte nejprve čas na prohlédnutí obrázků, vyzkoušejte Touch the... Sáhni na... Určitě
zaslouží pomoci s „river“/rivƏ/ - řeka – slovíčka, která se objevila pouze ve videopříběhu a nebyla
častěji procvičována izolovaně, by pravděpodobně nezvládly.
Kontrola: Red: 1. seventy 2. river 3. sister 4. forty 5. grandpa 6. mum
Blue: 1 – a hundred, 3. - dad, 3 – seventeen, 4. brother, 5 – twelve, 6 - grandma
5) dobrovolné - opakování desítek – AB 22 – děti si vybarví vzorníček podle následujícího diktátu:
a hundred – brown, ninety – blue, eighty – green, seventy – red, sixty – yellow, fifty – pink,
forty – orange, thirty – black, twenty – grey. Zkoušíme se: What colour is (fifty?)
Vybarvení celého obrázku dobrovolně, koho to baví. What is it? - It's a bear!/It's Clever Joe!
Můžeme využít k hraní na školu – dítě nám dává pokyny: Take a blue pencil. Colour number ninety.

