Anglický jazyk
 Five Little Green Frogs – Unit 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Five Little Green Frogs
 Seznámíme se s hlavní zásobou této lekce: zvířátky, různými činnostmi a procvičíme si
počítání do deseti. Zkusíme poznávat zvířátka podle zvuků, které vydávají nebo je budeme
hádat pomocí postupného odkrývání obrázku. Zahrajeme si na zvířátka, oblečeme si jejich
masky (čepičky),budeme vydávat jejich zvuky, či napodobovat jejich pohyby nebo podle části
jejich těla hádat o jaké zvíře se jedná.
 Procvičíme si počítání do deseti a budeme čísla spojovat s různými podstatnými jmény např.
five frogs. Budeme počítat zvířata, věci jídlo, části těla. Počítáme rychle nebo pomalu. Spojuje
počty s pohybem: krokujeme, tleskáme, dupáme aj.
 Na TPR aktivitách si ukážeme a procvičíme jednotlivé činnosti. Zahrajeme si například hru
Freeze (na Mrazíka): zadáváme povely jako Jump!, na slovo Freeze! děti zamrzají a zkouší
se nepohnout. Tvoříme krátká spojení jako jump fast, swim forward...
 Procvičíme si slova little/big, třídíme věci a zvířata podle jejich velikosti nebo se pokusíme
seřadit od nejmenšího po největší, ukazujeme si, která zvířata jsou velká, a která malá,
nafukujeme balón více a více aj.
 Představíme si slovíčka hot a cool (cold). Poznáváme horké a teplé věci, předvádíme či podle
obrázků zkoušíme třídit věci do dvou sloupečků podle toho, jestli jsou teplé nebo chladné.
 Zazpívame si a ukážeme jednoduché pohyby k písni The Frog Song. V písni si opakujeme
slovní zásobu dané lekce.
 Na čtyřech kartách si představíme nový příběh Five little green frogs. Společně si ho
poslechneme. Jednoduchými otázkami budeme zjišťovat jeho porozumění. Zaměříme se na
KSZ z této a předcházejících lekcí.
 Zaměříme se na předložky IN/OUT. Budeme dávat různé věci ven a dovnitř krabice, skákat
do kruhu a říkat in/out, prolézat s myškami do díry a ven aj.
 Na zvířátkách si procvičíme různé části jejich těla a přidáme i nová jako například trunk.
Budeme jim dávat pusinky na různé části těla, hladit, koupat atd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlavní klíčová slovní zásoba
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