New PW3 hodina 8 2021
0) Projdeme krátce úkoly PB 16-17 , AB 16
Procvičíme s obrázky / kartičkami ve skupinkách otázky Are you scared of….?
1) V AB 17 cv. 3 vyplníme tabulku podle poslechu CD1/27 (text vkládám pro vás pro přehlednost, kdybyste
museli dohánět zameškanou hodinu; rozhodně nemají děti za úkol ho číst :-))
-Julia, are you scared of storms?
-No, I’m not.
-What about mice and dogs?
- Mice? Yeah, I’m scared of them.
But I’m not scared of dogs. We’ve
got a dog.
- What about snakes? Are you
scared of them?
- Yes, I am. I’m very scared of
snakes.
- Julia, are you scared of the dark?
- No, of course not.
- What about spiders?
- I don’t like spiders, but I’m not
scared of them.

- Ben, are you scared of storms and
the dark?
- No, I’m not.
-What about mice?
- No, I’m not scared of them. My
sister has got two mice.
- Are you scared of dogs?
Yes, I am.
- What about snakes?
- Yeah, I’m really scared of them.
- Are you scared of spiders?
- No. I don’t like them, but I’m not
scared of them.

Lucy and Ryan, are you scared of
storms?
- No, not really.
- What about mice and spiders?
- No, we aren’t scared of mice and
spiders.
- What about dogs?
- We’ve got two dogs. We love them.
We aren’t scared of dogs.
- What about snakes?
- Snakes? Yeah, we are scared of
them!
- What about the dark?
- Mmm… We don’t like the
dark...yeah, we are scared of the
dark.

V hodině si možná zkusíme napsat jen jeden příklad v každé části cv. 4. Kdo chce cvičit psaní, může si další
dvě tři věty zkusit za úkol, dobrovolně.
2) Video PB 20 – 21 (The Goat), dopisování do PB – pokud bychom to náhodou v hodině nestihli dopsat,
prosím za úkol – to by mělo být snadné. Video lze zopakovat na youtube, hledat Playway 3 the goat
3) Za ÚKOL AB18/ 5 – očíslujeme podle poslechu CD1/29, pak čísla příslušných vět vpíšeme do cv 6
4) PB 22 - zopakujeme s CD 1/30 (Pozor, číslováno je napřeskáčku podle CD1/31)
Take off your shoes
Take off your jeans
Take off your sweater
Put on your monster suit
Go to the bathroom
Put on your mask
Look in the mirror
A monster is looking at you
Run away

Tejk ov jóƏ šůz
Tejk ov jóƏ džínz
Tejk ov jóƏ suetƏ
Put on jóƏ monstƏ sjůt
Gou tu ðƏ báƟrům
Put on jóƏ mæsk
Luk in ðƏ mirƏ
A monstƏ iz lukiŋ æt ju
Ran Əwej

Zuj si boty
Svlékni si džíny
Svlékni si svetr
Obleč si masku příšery
Jdi do koupelny
Nasaď si masku
Podívej se do zrcadla
Dívá se na tebe příšera
Uteč

Při opakování nejprve ukazujeme na obrázky, dítě pokud možno říká příběh s námi, pak se dítě pokusí příběh
zahrát. U tohoto druhu cvičení není nutné, aby si dítě osvojilo aktivně všechny věty – stačí, když samostatně
zvládne ty, které jsou opakováním – zde fráze s Take off a Put on..., run away
Za ÚKOL k této části navazující AB20 – nahoře očíslujeme podle CD1/32, pak věty přiřadíme k obrázkům –
můžete přiřadit čísla, nebo psát celé věty, nebo spojit čárou – hlavně, aby dítě co nejlépe řeklo větu k obrázku
nahlas.

