New PW2 hodina 29 2020 17. kalendářní týden Kdo si chce sám zkusit kahoot na téma monsters – příšery
- procvičení částí těla a první nácvik čtení, může na kahoot.it zadat pin 05545121 – pin jsem dětem dávala v
některých skupinách na konci minulé hodiny, nevím, zda si ho zapsaly. Některé otázky jsou jednodušší, v
odpovědi jsou např. jen jednotlivá slovíčka, některé věty jsou trochu delší. Každopádně přeji příšernou
zábavu :-)
Na youtube kanálu (proklik hned nad dokumenty) jsou slyšet i nahrávky, pokud by vám při domácím
opakováním chyběly. Číslování hodin je jiné než letos – současné hodině odpovídají videa z loňské hodiny
27. Z náhledů a názvů je většinou poznat, o jakou aktivitu se jedná.
1) Nová lekce – Unit 8 – Farm.
PB44 CD2/11 -přehrajeme a/nebo čteme postupně věty , děti ukazují na obrázky (očíslované ze školy.) Pak
čteme podruhé, děti hrají gesty. Nakonec dávají ony nám instrukce, které si pamatují – mohou být i
napřeskáčku, „jako“ vykonáváme příkazy.
Put on your shoes.
Put on jóƏ šůz.
Take some corn.
Tejk sam kóƏn.
Go outside.
Call the hens.

Gou autsajd.
Kól ðƏ hens.

Feed the hens.

Fíd ðƏ hens.

Go to the hen house.

Gou tu ðƏ henhaus.

Look for eggs.

Luk fóƏ egz.

Pick up an egg.

Pikap Ən eg.

Crack. There´s a chick.

Kræk. ÐéƏz Ə čik.

obuj si boty – vezmi trochu kukuřice – jdi ven – zavolej slepice – nakrm slepice – jdi do
kurníku –hledej vajíčka – seber vajíčko – prask... je tu kuřátko.
2) PB 45 - nová slovíčka
chick /čik/ - kuřátko,
hen /hen/ - slepice,
kitten /kitn/ - koţátko,
pig /pig/ - prasátko,

cow /kau/ - kráva, horse /hóƏs/ kůň,
sheep /šíp/ovce
bee /bí/ - včela earthworm /éƏƟwóƏm/ žížala.

Děti číslovaly podle poslechu CD2/12. Zkoušíme se navzájem: Touch the... /sáhni na.../, případně: What's
number one? Atd.
1. bee
včela
7. pig
prase
2. earthworm

žížala

8. cow

kráva

3. horse

kůň

9. sheep

ovce

4. cat

kočka

10. duck

kachna

5. butterfly

motýl

11. hen

slepice

6. mouse

myš

12. dog

pes

Zahrajeme si hru – přidáváme zvířátka, střídáme se, prohrává ten, kdo už si žádné další nevzpomene.
Jeden začne: I like cats /Mám rád kočky/ , druhý pokračuje: I like cats and hamsters. První přidává: I
like cats and hamsters and frogs... atd.
Obtížnější varianta: vložit případně i „I don't like...“, např. I like butterflies but I don't like bees...
Pozor, všude dávat množné číslo – přidat -s; nepravidelné: Mouse – mice/majs/, sheep – sheep.
3) Když zbyde čas, budeme kreslit příšery, buď děti podle mého diktátu na papír, nebo já podle diktátu
děí, případně opakovat nějakou starší látku, písničky, action stories atd...

