New PW3 4AB hodina 2 2022 ………………...(jméno) předal/-a 630Kč………………...(můj podpis)
(Podepisuju pouze těm, kteří platili v dnešní hodině – ti, kdo platili minulý týden, mají potvrzení na dokumentu hod. 1)
0) Odevzdání úkolu – obrázek+8 vět na předložky místa “nepořádek v pokoji“.
Následuje velká kreslící hodina:
1) V PB66 jsme dělali dokreslovací diktát do obrázku
Ptejte se na podtržené věci – např.
Where´s the small ball? (Pozor, v otázce použijeme the). Dítě nemusí ještě nutně odpovídat celou větou – pokud se
někomu pletou do sebe krátká slovíčka it, is, in, tak začneme
In the attic between the cat and the mouse. - můžeme pak za dítě větu prodloužit :
It is in the attic between the cat and the mouse. (Pak to po nás dítě může zopakovat)

Text diktátu ve škole byl: (Pokud jste zmeškali hodinu a doplňujete, použijte diktát doma místo otázek):

There´s a small ball in the attic betwen the cat and the mouse.
Na půdě mezi kočkou a myší je míček.
There´s a blue bird on the roof next to the yellow bird.
Na střeše vedle žlutého ptáčka je modrý ptáček.

/roof - /rúf/ střecha)/

There´s a hockey stick behind the bed in Tom´s room.
Za postelí v Tomově pokoji je hokejka.

/hokejka/

There´s a big plant behind the sofa in the living room.
Za gaučem v obýváku je velká pokojová rostlina.
There´s a toothbrush on the floor between the toilet and the washbasin in the bathroom.
Na podlaze mezi záchodem a uyvadlem je kartáček na zuby.
There´s a doll on the floor in front of the small table in the living room.
Na podlaze před stolem v obýváku je panenka.
There´s a book under Kate´s bed.
Pod Katinou postelí je knížka.
There are two boxes under mum and dad´s bed.
Pod postelí rodičů jsou dvě krabice.
There is a rabbit in front of the wardrobe in Kate´s room.
Před skříní v Katině pokoji je králík.
There´s a photo behind the mirror in the hall.
Za zrcadlem v předsíni je fotka.
There´s a plane above the house.
Nad domem je letadlo.
There´s a lamp above the kitchen table.
Nad kuchyňským stolem je lampa.

(Pokud to bude nudné či pomalé, uděláme jen 8 -10 vět)
POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ

2) VAB 58 Děti kreslily do obrázku podle poslechu CD3 stopa 2. Situace si přehrajeme jako malé rozhovory.
Mum, where is my cap?
It's on the table in the kitchen.
Thanks Mum.

Mami, kde mám čepici?
Je na stole v kuchyni.
Díky mami.

Philip, where's the cat?
It's in the bedroom under mum and dad's bed.

Filipe, kde je kočka?
Je v ložnici pod postelí.

Rebecca, where's my football?
It's under the table in the hall.

Rebeko, kde mám fotbalový míč?
Je pod stolem v předsíni.

Dad, where are my trainers?
They are on the stairs.
Thanks Dad.

Tati, kde mám tenisky?
Jsou na schodech.
Díky, tati.

Philip, where's the umbrella?
It's in the bathroom.
Bring it here, please.

Filipe, kde je deštník.
Je v koupelně.
Přines ho sem, prosím.

Mum, where's my blue pullover?
It's in your room on the bed.
Thanks Mum.

Mami, kde mám ten modrý svetr?
Máš ho u sebe v pokoji na posteli.
Díky, mami.

Rebecca, where are my skates?
I think they are in the attic.

Rebeko, kde mám brusle?
Myslím, že jsou na půdě.

Where's my watch, Rebecca?
It's on the sofa in the living room.
Get it for me, please.

Kde jsou moje hodinky, Rebeko?
Jsou na gauči v obýváku.
Přines mi je, prosím.

Dad, where's my schoolbag?
I think it's in your room on the chair.
Oh, yes. You're right.

Tati, kde mám aktovku?
Myslím, že ji máš v pokojíčku na židli.
No ano. Máš pravdu.

ÚKOL:
Doma za úkol použijte obrázek v AB58 k dalšímu dokreslovacímu diktátu.

Můžeme si vybrat, zda diktujeme dítěti, nebo dítě nám, nebo se střídáme, nebo nám dítě pouze čte
nahlas a dokresluje:
There´s a plate of cheese next to the bowl of fruits in the kitchen.
There are three socks on the stairs in the hall.
There´s a monster behind the sofa in the living room.
There´s a lamp above the chair in Philip´s room.
There´s a box of Lego on the floor between Philip´s chair and his bed.
There are slippers under mum and dad´s bed. /slippers- pantofle/
There are two hats in the attic.
There´s a ghost on the roof.

3)(tento bod možná stihneme až příště)
V hodině budeme hledat rozdíly v obrázcích v AB62 a dopisovat.
4)(Pokud stihneme na konci hodiny – nejspíš až příště)
Pustíme si video Hats in the attic (najdete na youtube), děti si dopíší text do PB 68 69 .

