Anglický jazyk



Cheeky´s Friends
The Noisy Bird

----------------------------------------------------------------------------------------------------Cheeky´s Friends


Seznámíme se se „staronovým“ kamarádem Cheekym a děti poznají také další
Cheekyho kamarády a jejich jména. Zpíváme písničku a zvedáme je podle toho, jak se
v příběhu objevují. Tvoříme mini-dialogy: What´s your name? My name is………………...



Ukážeme si, kde Cheeky bydlí, co jí a jaká je jeho oblíbená barva.



Na jednoduchých činnostech opakujeme slova boy/girl. Plníme jednoduché úkoly,
počítáme či skládáme puzzle.



Seznamujeme se s Hello song 1 a k písni přidáváme jednoduchá gesta. Na Hello!
máváme, na I´m fine, thank you. ukazujeme palec nahoru. Při Let´s have fun today!
všichni vyskakujeme.



Zopakujeme si pocity. Třídíme fotky podle nálad lidí na nich, měníme plyšákům
pusinky podle toho, jak se cítí nebo hledáme požadovaný pocit. Reagujeme na otázku
How are you today? a odpovídáme I´m ……………..



Zavádíme s dětmi rutinu, jak budíme Cheekyho. Zpíváme mu píseň. V nadcházejících
hodinách mají děti možnost mu pokládat jednoduché otázky.



Zopakujeme si počítání do deseti.



Procvičíme si základní barvy, které jsme se naučili s naším kamarádem z minulého
školního roku – Cookiem, na jednoduchých hrách a aktivitách.

The Noisy Bird!


Představíme si novou slovní zásobu – Wild Animals. Podle tvaru hlavy se budou snažit
uhodnout, jaké zvíře se na obráceném obrázku schovává. Na upevnění slovní zásoby
hrajeme různé hry. Hádáme, jaké zvíře zmizelo či se ho podle zvuků snažíme
identifikovat. Hrajeme Mime game – podle pantomimy hádáme, co kdo předvádí.



Procvičíme si slovíčka při TPR hrách a aktivitách. Pohybujeme se po třídě, a když se
hudba zastaví, předvádíme dané zvíře. Procházíme se po třídě a když uslyšíme jméno
nebezpečného zvířete, snažíme se schovat. Hrajeme hudební hru a procvičujeme tak
požadovanou slovní zásobu.



Představujeme si činnosti, která se vážou k různým zvířatům a procvičujeme na hrách
Cheeky says game (obměna hry Kuba říká) či házení kostkou s činnostmi.



Využíváme aktivní znalost konkrétní slovní zásoby při hře Guess who has…, kdy se
dětem rozdají kartičky (tak, aby je ostatní neviděli) a děti hádají, kdo má jakou kartu.



Hra Let´s take a funny photo, kdy děti dělají pohyby zvířat dle zadání a učitel je fotí
Jump like a tiger. Slither like a snake.



Pracujeme s příběhem. Využijeme píseň Let´s go k zahájení anglického příběhu. Spolu
s obří Play Mat se s Cheekym zajdeme podívat do tematického prostředí. Procvičíme
si klíčovou slovní zásobu na krátkém obrázkovém příběhu, který je prezentován
pomocí A4 karet a CD. Po prvním poslechu si ukážeme detaily z karet a vyzkoušíme
porozumění obsahu pomocí několika otázek a aktivit – Where is Tom? What can you
hear? Poslechneme si některé fráze a přiřadíme je ke správné kartě příběhu. Při
druhém zhlédnutí pohádky se snažíme opakovat společně s Cheekym jednotlivé fráze
a slovní spojení

Klíčová slovní zásoba
Cheeky´s friends

The noisy bird

Hello

tiger

noisy

Bye-bye

elephant

quiet

What´s your name?

crocodile

monkey

My name is …..

bird

Watch out!

Monkey

lion

Sit down.

snake

Stand up.

What can you hear

Jump.

I can hear…….

Boys/Girls.

Be careful!

See you later.
Sleep.
Clap your hands.
Turn around.
Who is this?
How are you?
Where is …….?
What´s in the bag?

