New PW3 hodina 23 2021 (3.A hodina 23, 3.B hodina 22)
0) Kontrola úkolů AB 45, AB 46
1) PB 54 DVD Six hungry caterpillars. Děti doplní slovíčka a poslechnou CD2/23
2) AB47 Děti seřadí obrázky podle CD 2/24 a pak k nim přiřadí věty.
1. The caterpillars eat the leaves of the plum tree.

Housenky ožírají listí švestky.

2. Mrs Davidson is very angry.

Paní Davidsonová se zlobí.

3. Mrs Davidson buys some insect spray.

Paní Davidsonová koupí postřik proti hmyzu.

4. Mrs Davidson is looking for the caterpillars.

Paní Davidsonová hledá housenky.

5. In the garden there are beautiful butterflies.

Na zahradě jsou krásní motýli.

6. Mrs Davidson is very happy.

Paní Davidsonová se raduje.

3) PB 56 CD2/25 Děti poslouchaly říkanku a podle ní doplňovaly jména zvířátek – kdo je kdo.
Peter Frog likes the fog

Žabák Peter má rád mlhu

Hippo Jane likes the rain

Hrošice Jane má ráda déšť

Penguin Joe likes the snow

Tučňák Joe má rád sníh

Lion Scott likes it hot

Lev Scott má rád, když je horko

And Stuart, our crazy dog,

A Stuart, náš bláznivý pes,

Likes sun and rain and snow and fog.

Má rád slunce a déšť a sníh a mlhu.

ÚKOL Poté co si zopakují říkanku s CD, doplní ji v AB46/7.
(Kontrola – tučně vytištěná slova v textu výše.)
ÚKOL AB 48/6 – děti si poslechnou CD2/26, doplní čísla a pak řeknou samy, jaké je na obrázku počasí. (1
– Snow, 2 – Sun , 3 – fog, 4 – rain, nebo věty – it's snowing, it's sunny, it's foggy, it's raining.
4) ÚKOL AB48 nahoře – vyškrtávali jsme, které slovíčko se nehodí – Which word doesn´t fit? - doma
můžeme vyměnit role, dítě se nás ptá, my čteme a odpovídáme – cake doesn´t fit!
Nakonec si připíše k jednotlivým řádkám kategorie:
CLOTHES

SEASONS FOOD

BODY

ANIMALS

5) (pokud je už předchozích úkolů příliš, můžete odložit na příště.) AB 50 – i zde se zabýváme kategoriemi,
vyluštíme křížovku a přepíšeme do sloupečků. Dobrovolné – ústně si ke kategoriím, kde to lze, říct další
položky – (food: burger, potatoes, cucumber, sandwich,...)
Dobrovolné: projekt – 3 dny sledovat počasí a zaznamenávat ho na plakátek – jak grafickými symboly či
obrázky, tak popisem.
“Monday. It is warm in the morning. In the afternoon it's very hot. I wear shorts and a T-shirt. In the afternoon, I go
to the swimming pool. In the evening it rains. “ (ráno, odpoledne, večer)

