New PW2 hodina 15 2021
1) Odloženo z minulého týdne: AB 15 Děti přiřazovaly v obrázku jména podle diktátu z CD AB 13.
Susan is wearing a white T-shirt, a red pullover, a blue
skirt, blue socks and yellow trainers.

Susan má na sobě bílé tričko, červený svetr, modrou
sukni, modré ponožky a žluté tenisky.

Mike is wearing an orange cap, a green T-shirt, blue
jeans, green socks and blue trainers.

Mike má na sobě oranžovou kšiltovku, zelené tričko,
modré dříny, zelené ponožky a modré tenisky.

Frank is wearing a green cap, a green T-shirt, blue
jeans, black socks and white trainers.

Frank má na sobě zelenou kšiltovku, zelené tričko,
modré džíny, černé ponožky a bílé tenisky.

Debra is wearing a white T-shirt, a yellow pullover, a Debra má na sobě bílé tričko, žlutý svetr, zelenou
green skirt, yellow socks and white trainers.
sukni, žluté ponožky a bílé tenisky.
Ptáme se: What is Mike /Majk/ ,(Debra /Debra/, Susan /Sjúzn/, Frank /Frænk/) wearing?
/Uot iz .... wéƏing?/ (Co má... na sobě?)
Spokojíme se s výčtem oblečení, např: an orange cap, a green T-shirt, blue jeans, green socks and blue trainers,
pak, pokud to děti zvládají, můžeme zkusit celé věty, pomáháme se začátkem, „Susan is wearing...“ atd. Pokud
to jde obtížně, není celá věta nutná! Důrazně však opravujeme člen „a“/“an“/, pokud ho dítě vynechá – je všude
kromě u jeans, socks, trainers, shoes.
Máme-li čas, zkoušíme si doma oblékání a svlékání různého oblečení:
Put on your... oblékni si/obuj si..
Take off /tejk of/ your... svlékni si/zuj si... (T-shirt, shoes, trainers, socks, wolly hat, jacket, dress, pullover...)

Dobrovolné: Dítě nakreslí sebe nebo kamaráda, popíše, co má na sobě: I'm wearing... /Jana is wearing.../ (a blue
T-shirt, blue jeans, yellow socks, atd. - před množným č. nepoužíváme „a“)

2) Zopakujeme action story v PB19 z minulé hodiny. Navážeme AB16 - děti hrály příběh gesty a číslovaly obrázky
podle poslechu CD AB 15. Doma zopakujte poslechem, ukazováním na obrázky a gesty. V nahrávce se každý řádek
opakuje. Pokud to zvládnete, přečtěte příběh s ukazováním na obrázky jako celek bez opakování.

Get out of the swimming pool.

Vylez z bazénu.

Put your swimming goggles on a chair.

Dej si plavecké brýle na židli.

Dry yourself.

Usuš se.

Put on your shoes.

Obuj se.

A boy throws your swimming gogles into the water.

Nějaký kluk ti hodí brýle do vody.

The boy falls into the swimming pool.

Kluk spadne do bazénu.

Get your swimming goggles.

Vezmi si svoje brýle.

Walk away.

Odejdi.

Máme-li čas, zkoušíme si doma oblékání a svlékání různého oblečení - Put on your... oblékni si/obuj si.. Take off /tejk of/
your... svlékni si/zuj si... (T-shirt, shoes, trainers, socks, wolly hat, jacket, dress, pullover...)

Dobrovolné: Dítě nakreslí sebe nebo kamaráda do sešitu, popíše, co má na sobě: I'm wearing... /Jana is
wearing.../ (a blue T-shirt, blue jeans, yellow socks, atd. - před množným č. nepoužíváme „a“)
3) Když to stihneme, zopakujeme si trochu sčítání a odečítání s příklady na tabuli nebo na kartičkách.

