Anglický jazyk
• My body
• Feelings
--------------------------------------------------------------------------------------------------------My body and Feelings
•

Pojmenování části svého části těla, dětí a našich zvířecích kamarádů

•

Začlenění aktivit a her na rozvíjení klíčové slovní zásoby – válení míčku po zadaných
částech těla, zvýrazňování částí těla na postavách, lepení samolepek podle slovního
diktátu, šimrání peříčkem ☺

•

Zapojení TPR aktivit do hodiny. Dotýkání se určitých barev částí svého těla, spojování
se do velikého hada s využitím daných částí těla

•

Procvičování čísel od 1-10

•

Uvědomění si svého těla a začlenění aktivit na propojení základních číslovek a klíčové
slovní zásoby. Procvičení otázky How many (eyes do you have)? Etc.

•

Využití počítání při sčítání počtu dětských nohou, rukou, hlav a jejich zvířecích
kamarádů z pod deky či padáku.

•

Práce s flaschkartami – porovnávání fotek částí těla s vlastním. Určování zda jsou „too
big“ nebo „too small“

•

Osvojení si dalších sloves a jejich propojení s naší slovní zásobou př. wiggle your
fingers etc, s využitím písně Body song. Společně se naučíme pohyby k písni,
zatancujeme si a zazpíváme. Podpora rozvoje hrubé motoriky prostřednictvím
pohybových činností v písničce.

•

Využití výtvarné činnosti – vytvoření si kartiček s šesti slovesy z této lekce.

•

Posílání si kostky s činnostmi a jejich předvádění. Pasivní seznámení se s průběhovým
časem I am wiggling my fingers, we are stomping our feet etc.

•

Představení si dalšího nového příběhu za pomoci karet s příběhem a poslechem CD.
Karty poskytují dětem vizuální podporu a příběh pomáhá dětem seznamovat se
jazykem v přirozeném kontextu. Poté práce s příběhem, ukazování částí těla,
pokládání jednoduchých otázek Who is it?, What colour is Cookie? Is he happy? etc. a
ověření jeho porozumění.

•

Dramatizace příběhu – hra na doktora s pomocí frází z příběhu What´s the matter? a
It hurts here!

•

Představení si základních emocí. Začlenění do naší rutiny.

•

Práce s pracovními listy.

•

Procvičování KSZ z předešlých lekcí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klíčová slovní zásoba
head

shake

happy

numbers 1-10

arms

wave

sad

point

tummy

pat

sick

thumb

fingers

clap hands

too small

hurt

legs

stamp feet

too big

How many…?

feet

wiggle

colours
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