ANGLICKÝ JAZYK
9. 11. – 15.11. 2020
Tento týden stále opakujte slovní zásobu (aktivity viz. minulý týden).
Vaše dítě by mělo umět:
1. Zeptat se What´s this? a umět na otázku odpovědět. This is a pen. (Toto je tužka +
ukáže na ni.)
TIP: Opakujte i s reálnými předměty – zeptejte se dítěte „What´s this?“ - a ukažte na tašku. Dítě
odpoví „This is a bag.“

2. Rozumět následujícím výrazům
listen
– sing – come here – play
poslouchej – zpívej – pojď sem – hraj si
/lisn/
/sing/ /kam hír/ /plej/
Dítě by se mělo naučit rozumět těmto výrazům. Říkejte mu slova a dítě bude předvádět. Střídejte
pořadí slov.
+ zopakovat PLEASE (prosím – děti by měly znát z hodiny)

Práce s učebnicí:
V celé listopadové lekci se pracuje s barvami, velkou většinu z nich již děti znají.

str. 16
Přiřazujte výpovědi k jednotlivým medvídkům. Pokud zmáčknete na bublinu tatínka Mela, zeptá se
„What´s your name?“ a ostatní medvídci mu odpovídají. Naším úkolem je přiřadit bublinky
k medvídkům podle toho, kdo to říká.
TIP: Zahrajte si s dítětem scénku. Potkali jste se poprvé a
seznamujete se.
A: Hello!
B: Hello!
A: What´s your name?
B: I´m Kristýna.
What´ s your name?
A: I´m Pepa.
Bye!
B: Goodbye!

Spojovačka:
Žák najde správnou cestičku od medvídka k dítěti. Medvídek drží 1 předmět, dítě druhý.

Medvídek a dítě se potkají. Pozdraví se (hello). Navzájem se zeptají, co to drží – „Co to je?“ What´s
this? … a odpoví si This is a ______ . Rozloučí se.
Scénka (přepis):
A: Hello!
B: Hello!
A: What´s this?
B: This is a teddy bear.
What´s this?
A: This is a pen.
Bye!
B: Goodbye!
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barvy – colours /kalrs/
Nahrávka je čtená po řádcích.
Dítě vybarví kelímky s barvou. Vždy
pojmenuje tu barvu, kterou zrovna
vybarvuje.

Point to. Dítě ukazuje na barevné kelímky dle
zadání.

PLOT – Dítě vybarvuje a říká věty – To je modrá. This is blue. This is black….

Pro procvičení barev můžete využít i další aktivity pod IC, případně využít youtube. Přikládám pár
odkazů:
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw
https://www.youtube.com/watch?v=zFZFnJkV5Ks&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=OXYW6XLiqFM
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA&t=96s

