New PW2 hodina 28 2019

1)Nálepky z konce PB vlepit do PB 46-47, zopakovat pomocí CD2/13. Dítě ukazuje
na obrázky. Aktivnější možnost, pokud můžete dítěti číst: dítě se na některé repliky přidává. Pokud zvládnete, dítě si
vybere jednu nebo více rolí, když na něj přijde řada, říká repliky samo. (Můžeme napovídat šeptem.) Názvy postav
nečteme, dle možnosti měníme hlas.(Zde uvádím jen výslovnost, pokud někdo využije - originál druhá strana.)

(Vypr.)Its Ə lavli móƏniŋ on ðƏ fáƏm. Ðis is
Je pěkné ráno na farmě. Tohle je žížalák Eddie.
Edý, ðí éƏƟwóƏm.
(Eddie:) Haj, evribady.
Ahoj všichni!
(Kráva:) Mú. Hů áƏ ju?
Bů. Kdo jsi?
(Eddie:) Haj. Ajm Edý, ðí éƏƟwóƏm.
Ahoj. Já jsem žížalák Eddie.
(Kráva:) Aj giv milk. Uot Əbaut jů?
Já dávám mléko. A co ty?
(Eddie:) éƏm... éƏm... aj liv andƏgraund.
Já... ehm... já žiju pod zemí.
(Kráva:) AndƏgraund? Stjůpid.
Pod zemí? To je hloupé.
(Vypr.:) Edý iz sæd.
Eddie je smutný.
(Slepice:) Hů áƏ ju?
Kdo jsi?
(Eddie:) Haj. Ajm Edý, ðí éƏƟwóƏm.
Ahoj. Já jsem žížalák Eddie.
(Slep.:)Aj lej egz. Uot Əbaut jů?
Já snáším vajíčka. A co ty?
(Eddie:) éƏm... éƏm... aj liv andƏgraund.
Já... ehm... já žiju pod zemí.
(Slepice:) AndƏgraund? Stjůpid.
Pod zemí? To je hloupé.
(Vypr.:) Edý iz very sæd.
Eddie je velmi smutný.
(Včela:) Hů áƏ ju?
Kdo jsi?
(Eddie:) Haj. Ajm Edý, ðí éƏƟwóƏm.
Ahoj. Já jsem žížalák Eddie.
(Včela:) Aj mejk hony. Uot Əbaut jů?
Já dělám med. A co ty?
(Eddie:) éƏm... éƏm... aj liv andƏgraund.
Já... ehm... já žiju pod zemí.
(Včela:) AndƏgraund? Stjůpid.
Pod zemí? To je hloupé.
(Vypr.:) Edý iz very, very sæd.
Eddie je velmi, velmi smutný.
(Holčička:) Helou, Edý. Ju luk sæd. Uots ðƏ
Ahoj, Eddie. Vypadáš smutně. Co se děje?
proublem?
(Eddie:) Aj kánt giv milk. Aj kánt lej egs Ənd aj Neumím dávat mléko. Neumím snášet vajíčka a
kánt mejk hony.
neumím dělat med.
(Holčička:) Edý, juƏ ðƏ king ov ðƏ gáƏdn.
Eddie, ty jsi král zahrady.
(Eddie:) Rýli?
Opravdu?
(Holčička:) Jes. ÐƏ flauz lav ju, ðƏ vedžeteblz
Ano. Květiny tě mají rády, zelenina tě má ráda, i
lav ju, ænd ðƏ trýz lav ju.
stromy tě milují.
(Sbor:) Edý, Edý iz ðƏ king ov ðƏ gáƏdn.
Eddie, Eddie je král zahrady. Každý tě má rád.
Evrybody lavz ju.
(Vypr.) Edý iz hæpi Əgejn.
Eddie je zase šťastný.
(Eddie:) Ou Ɵænk ju. Ɵænk ju very mač.
Děkuju! Moc vám děkuju.
2) Písnička PB 48 CD2/14-15 – uvádím pouze výslovnost, orig.viz příloha. Stačí, když ji děti pomocí
obrázků přeříkají jako rytmickou říkanku, pomáháme případně se začátkem vět, dítě je dokončuje.
Hens lay eggs
Slepice snáší vejce
Cows give milk

Krávy dávají mléko

And bees make honey

Včely dělají med

Lots of eggs, lots of milk and lots of honey.

Spoustu vajec, spoustu mléka, spoustu medu

But Eddie, Eddie is the king of the garden

Ale Eddie, Eddie je král zahrady

Eddie, Eddie, everybody loves you! (Eddie is the
king!)

Eddie, Eddie, tebe má každý rád! (Eddie je král.)

Hens lej egz, kauz giv milk, Ənd bíz mejk hony. Lots ov egs, lots ov milk ænd lots of hony.
Bat Edý, Edý iz ðƏ king ov ðƏ gáƏdn, Edý, Edý, evrybody lavz ju! (Konec: Bat Edý iz ðƏ king!)
3) AB 33 – děti číslovaly podle poslechu CD AB/29
1. Hens lay eggs. 2. Everybody loves you. 3. Eddie is sad. 4. Cows give milk. 5. Who are you?
6. I live underground. 7. Eddie is happy. 8. Bees make honey.

