New PW3 hodina 11 2021 0) Zopakujeme si PB 23 – říkanka I´m not scared, případně scénky z AB19.
1) Kontrolovali jsme AB28 – popis, jak vypadá zloděj z Maxovy zahrady. Thief /Ɵíf/– zloděj
2) Zpívali jsme nebo aspoň poslouchali písničku The body rock v PB34 CD1 47. (děti se většinou přidají
jen na části, je docela rychlá – vybereme si jen některé fráze, moc se jí asi věnovat nebudeme)
Slovíčka – části těla – jsou z druhé třídy, nové fráze:
Shake your body to the beat – zatřes tělem (zatřeste se) do rytmu
Join in – přidej se

hips – boky,

lips - rty

Ve cvičení 6 dole děti označovaly věty true/false (trú/fóls) -. pravdivé /nepravdivé, podle obrázků nahoře.
3) PB 35 – říkáme si navzájem pokyny a plníme je. Nejprve se můžeme ale vyzkoušet, zda rozumíme
obrázkům. Ptáme se: What's number one? - Clap your hands. Atd.
(2-shake your arms, 3 – bend your knees, 4- shake your head, 5 – touch your nose, 6 – touch your ears, 7 –
touch your hips, 8 – touch your eyes, 9 – touch your lips, 10 - jump. )
Máme-li čas, zopakujeme písničku Clap your hands/touch your toes z PB 37 z minulého roku.(CD2/2-4)
Další varianta: zahrajeme si hru Simon says /Sajmn sez/ - Simon říká – (pokyn se plní jen tehdy, pokud je
před ním: Simon says, jinak se hráč nehýbe, pokud se splete, vypadává; nebo se při malém počtu hráčů
můžeme domluvit, že vypadává až po druhé či třetí chybě.
4) Úkol AB 30 děti si vyluští křížovku.
(Klíč: 2 head, 3 tooth, 4 mouth, 5 leg, 6 hands, 7 eyes, 8 ears, 9 toes)
Tajenka: SHOULDERS (ramena)

Dole pak spojí výrazy z obou sloupečků čarou.

Úkol AB31 – očíslovat podle poslechu CD1/49 – pokud můžete, poslech opravdu využijte, má hudební
doprovod. Po očíslování aspoň ke třem libovolným obrázkům vypsat věty.
Kontrola.
1. Shake your head
2. Clap your hands
3.Touch your nose 4.Touch your hips
5. Shake your arms 6. Touch your knees 7. Shake your legs 8. Touch your ears 9. Touch your toes
5) V hodině jsme číslovali AB 29 – podle poslechu CD1/46
Pirate number one has got long black hair, a small nose, small ears, a wide mouth and blue eyes.
Pirate number two has got long black hair, a big nose, big ears with rings, a wide mouth and green eyes.
Pirate number three has got short black hair, a big nose, big ears with rings, a small mouth and blue eyes.
Pirate number four has got short black hair, a small nose, big ears with rings, and a wide mouth.
Pirate number five has got short fair hair, a big nose, small ears, a small mouth and green eyes.
Pirate number six has got long fair hair, a small nose, big ears with rings, a big mouth and brown eyes.
Můžeme se zeptat : Which pirate /pajrƏt/ is your favourite? Tell me about him.
Dítě odpovídá: My favourite pirate is... He's got... His nose is... atd.
Pro děti zajímavá slovíčka navíc:
scar /skáƏ/ jizva
moustache /mustáš/ kníry beard /bíƏd/ vousy
island /ajlƏnd/ ostrov treasure / ntrežƏ / poklad
rings – náušnice (kruhy)
Dobrovolné: nakreslit obrázek piráta + popsat.

