New PW3 hodina 21 2021 (3.A hodina 21, 3.B hodina 20)
1) PB49 nahoře – děti označovaly podle CD2/20, co kdo umí a neumí. Pokud můžete, přehrajte CD i doma.
Pak podle vyplněné tabulky povídají o každém dítěti na obrázku, např.:
Claire can ride a horse. She can’t sail a boat. She can skate– she’s good at it.
Robert can swim. He can’t play tennis, but he can ski – he’s really good at it.
Abigail can swim. She can ice-skate – she’s good at it. She can play football – she plays with her friends.
James can’t ride a horse. He can sail a boat – he sails with his dad. He can’t dance.
Pak se ptáme dítěte jako v příkladech dole na téže stránce:
Can you (ride a horse)? /Kæn ju.../– Umíš(jezdit na koni) ?
Dítě odpovídá: Yes, I can - /Jes, aj kæn /, No, I can't /Nou, aj kánt/ .
Můžeme přidat: Are you good at it? (Jsi v tom dobrý?) - potom jsou odpovědi: Yes, I am/No, I'm not, možná
bude však lepší to pro začátek nekombinovat :-)
- Můžeme ale použít fráze: Yes, of course (samozřejmě), No, not really /not rýli/ - ani ne.
Pak jsme předváděli podobné činnosti pantomimou z vylosovaných obrázků – děti měly znázornit, že je umí.
She/He can swim, play football, play tennis, dance, ride a bike, ride a horse, play the saxophone, cook chicken
spaghetti, ice-skate, ski, sail a boat, roller-blade (jezdit na kolečkových bruslích), play darts (hrát šipky), play
cards, play volleyball.
2) PB 51 – doplňovali jsme, co Ronnie umí a neumí udělat.
Pozor, při hádání nepoužíváme otázku, ale oznamovací větu: You can´t ride a motorbie! You can make a
smoothie! - Nepoužíváme tedy tázací intonaci, a pokud my předvádíme činnost a děti hádají, také je
opravujeme, aby nepoužívaly tázací intonaci – řekneme větu důrazně bez otazníku.
Cvičení 12 za úkol: Vybereme si jedno ze zvířátek, např. Hrocha, pojmenujeme ho, např. Sandra, a celý text
napíšeme o tomto jednom zvířátku – opět co neumí, a nakonec co umí. Obrázek vítán :-)
3) V AB 43 jsme poslouchali cv 7 – CD2 stopa 21, podle vyplněné tabulky pak děti říkaly věty – Helen can ride
a horse, she can´t sail a boat.
Doma za úkol doplnit AB 43 cv 8 – otázky s Can you…? A a krátké odpovědi s can/can´t.
Dole na téže stránce za úkol cv. 9 seřadit věty, přečíst nahlas.
4) úkol: AB 44 – doplníme do textu, dole označíme True/False.

