New PW2 hodina 34 2019
Zájemcům o pokračování v kroužku ve třetí třídě ráda poskytnu informace telefonicky. IP 777569378
1)V AB38 děti porovnávaly rozdíly mezi obrázky. Zopakujeme. Jednoduchá verze – pouze ukazovat na části
obrázku a říkat rozdíly jednotlivými slovíčky – např. three bikes... four bikes. - hlídáme -s na konci
množného čísla.
Náročnější verze: Věty s: There's a.. /There are..., She's wearing...
IN PICTURE A /EJ/...
IN PICTURE B /BÍ/
There are three bikes
There are four bikes
There's a brown dog

There's a black and white dog

There's one ball

There are two balls

There are three kids/ (children) děti

There are four kids/ (children) děti

The boy's wearing blue jeans

The boy's wearing green jeans

The girl's wearing a red T-shirt

The girl's wearing a pink T-shirt

Pam is wearing yellow trainers

Pam is wearing blue trainers

2) AB 38 dole – děti hrály činnosti a číslovaly podle CD.
1 You're hot.
Je ti horko
2 Go to the swimming pool.

Jdi na bazén.

3 Take off your jeans and T-shirt.

Sundej si džíny a tričko.

4 Cool off.

Osvěž se.

5 Jump in.

Skoč do vody.

6 Swim.

Plav.

3) Dívali jsme se na vido Mr Matt at the beach (Kdo ho chce vidět znovu nebo zmeškal, najde na youtube).
V PB60 děti číslovaly a hrály situace na obrázcích. CD PB 2/28 (každá nahrávka se opakuje.)
1. Get them off!
Sundejte je ze mě.
2. I'm bored. Let's go home.

Nudím se. Pojďme domů.

3. Go sailing, Dad. - Good idea!

Jdi se projet na loďce, tati. - Dobrý nápad“!

4. No, not that! It's this one here.

Ne, tamten ne. Je to tenhle.

4) AB 40 – číslovali jsme obrázky podle CD AB /36
1. Look at its big teeth.

Podívej se na ty (jeho) velké zuby.

2. Too late!

Moc pozdě!

3. Let´s be quiet.

Buďme zticha.

4. Let´s jump in.

Pojďme tam skočit.

5. It´s asleep.

Spí.

6. Careful!

Opatrně! (Buď opatrný.)

7. Look at its big ears!

Podívej se na ty (jeho) velké uši.

8.Help!

Pomoc!

Pokud zbyde čas, budeme opakovat písničky na přání :-)

