New PW2 hodina 35 2020 23. kalendářní týden
Kromě bodu 1) budeme v hodině opakovat a procvičovat látku z celého roku – numbers, transport..
1)PB 57 CD2/26 čteme nebo posloucháme, dítě ukazuje na obrázky, pak říká text spolu s námi – stačí kratší
věty, není nutné se učit všechny nazpaměť!
You´re riding your bike.

JuƏ rajdiŋ jóƏ bajk.

Jedeš na kole.

You´re hot.

JuƏ hot.

Je ti horko.

Stop and get off your bike.

Stop ænd get of jóƏ bajk.

Zastav a slez s kola.

You can see a lake.

Ju kæn sí Ə lejk.

Vidíš jezero.

Go down to the water.

Gou daun tu ðƏ uótƏ.
Kůl of.
Dajv intu ðƏ uótƏ.

Jdi k vodě.

Cool off.
Dive into the water.

Osvěž se.
Potop se (skoč šipku) do
vody.
Aaargh. There´s something in Áá. ÐéƏs samƟiŋ in jóƏ mauƟ. Áa. Máš něco v puse.
your mouth.
It´s a frog.
It´s a frog.
Je to žába.
Když už dítě příběh bezpečně zná (nemusí umět všechny věty nazpaměť, u delších napovídáme) –
vysvětlíme, že mu budeme příběh znovu vyprávět, ale uděláme chyby, které nám musí opravit – stačí, když
dítě řekne správné slovíčko, lepší by však bylo, kdyby zvládlo celou správnou větu.
You´re riding your horse. (pig, motorbike, cow)
You´re cold (hungry, sad)
Stop and get off your motorbike (horse..)
You can see a river. (school, jungle, garden)
Go down to the hen house (underground, tree)
There´s something in your eye (hand, nose, ear)
It´s a mouse (bird, duck, flower, sandwich, cake, ball...)
2) V outdoorové hodině žádné video nebude :-), ale můžete shlédnout doma, když zkopíujete a vložíte
odkaz:
Jungle safari začíná asi v 55.vteřině https://www.youtube.com/watch?v=_l6q3qaW3oA&t=54s
Pak vlepit obrázky do PB 58-59
3) Tohle doma nedělejte, v návaznosti na to uděláme příště, pokud to budou mít nakoukané:
AB39 – děti číslovaly – podle poslechu
1 There's an elephant.
Támhle je slon
2 Let's run.

Utečme

3 Look, there's a boat.

Podívej, tamhle je loďka

4 Let's get in.

Pojďme do ní naskočit

5 Where's the elephant?

Kde je ten slon?

6 There he is!

Támhle je

