ANGLIČTINA

Pedagog nejprve dětem nahlas čte slovíčka a slovní spojení z cvičebnice. Děti slovíčka nahlas opakují.
Poté pedagog ukazuje na obrázky na anglické straně Včeličky a děti podle obrázků říkají celá slovní spojení – this is dad, this is mum, this is dog and cat... Když tato spojení zvládnou, přidávají do nich děti ještě
slovíčko “my” – this is my mum, this is my mum and my dad...
Pro lepší procvičení přivlastňovacího zájmena “my” a slovíček z předchozích lekcí doporučujeme, aby si děti
do školy přinesly fotografie svých rodičů, sourozenců, prarodičů a navzájem si se spolužáky fotografie ukazovaly a při tom říkaly, kdo je na obrázku – this is my mum, this is my dad. Další variací a možností procvičit
již známá slovíčka a slovní spojení je to, že si děti přinesou z domova i obrázky svých domácích mazlíčků
(těch, které již umí anglicky pojmenovat) a stejně jako v předchozím případě je ukazují spolužákům a
anglicky říkají, co je na obrázcích.

THIS (dis) – toto

IS (is) – je

MY (máj) – moje

THIS IS (dis is) – toto je

THIS IS MY (dis is máj) – toto je moje

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY

Pokud jste již se Včeličkou v minulém roce pracovali nebo měly vaše děti angličtinu ve školce jinou formou
a tato slovíčka znají, připravili jsme pro vás doplňující aktivity, ve kterých známá slovíčka s dětmi procvičíte
a následně se při nich naučí nové výrazy. Pro začátek doporučujeme projít s dětmi nejdříve celou stránku
angličtiny dle pokynů. Děti si tím slovíčka zopakují a to je pro další práci s nimi důležité.

VLASTNÍ AKTIVITY:

2
2Pro doplňující aktivity k této lekci doporučujeme opět učinit malou přípravu dopředu. S dětmi klidně při

angličtině namalujeme obrázky pokud možno všech slovíček, které již znají. Děti kreslí podle diktátu – namaluj malou kočku = draw small cat [dró smól ket], draw big mouse, apod. Každému dítěti zadáte jiné slovíčko
na nakreslení, aby byla pokud možno co největší variabilita.
Když máte tyto obrázky namalované, vystřihněte je (děti si je mohou vzít domů a vystřihnout) a nalepte na
špejli, aby z nich byli malí maňásci. Když toto máte, můžete hrát s dětmi dvě hry:
1) Děti chodí do kruhu na hudbu a když hudba přestane hrát, zdraví se a navzájem se představují: „Hello, I
am big blue cat“- „Hello, I am granny“
2) Děti mezi sebou ve dvojicích vedou rozhovor: „Is this big cat?“- „No, this is small cat“, „Is this granny?“
– „No, this is grandpa“ tady se děti naučí slovíčka yes [jes] = ano a no [nou] = ne
3Děti mezi sebou ve dvojicích vedou rozhovor: „Is this your cat?“ – „Yes, this is my cat“, apod.
V aktivitách 2) a 3) si mohou děti vymýšlet různá spojení a ptát se na nesmysly – to je baví. Potřebují ale
náležité vysvětlení aktivity a příklad, který uvidí u pedagoga, který rozhovor předvede s jedním z šikovnějších
dětí.

! zvuková nahrávka ve formátu MP3 zde uvedených slov namluvená rodilým mluvčím
z anglicky mluvící země je zdarma ke stažení na www.vcelicka.cz
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