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Metodika

Slide č. 4: gramatika  tvoření a užití přítomného času průběhového 

Slide č. 5: gramatika  popis obrázků ve 3. os. č. j. , možno využít k převedení do 1. 
      osoby (mluví pes), tvoření záporu, otázek atd.

Slide č. 6: popis kočky a psa, osvojení nových slov

Slide č. 7: cvičení  toolkit Image match  přiřazování vět k obrázkům

Slide č. 8: toolkit  Keyword match  spojování částí vět ve větné celky

Slide č. 9: text písně s obrázky zvířat, žáci čtou, refrén se rychle naučí,  kliknutím pak 
      přejdou na další stránku s melodií písně 

Slide č. 10: video se psem a písní, žáci zpívají refrén

11 319:04

We use present continuous for actions in the present or in the 
near future (we often use: at the moment, now, in a while... ).

How do we make present continuous?

Present continuous.

I am we are

you are you are

he is

she is they are

it is

playing playing

negative - he is not playing (short forms - isn´t, 
  aren´t)

interrogative - Are you playing?

short answer - Yes, I am. No, I am not.

The cat is sleep ing.

5 2816:05

This is a dog called Max. What is Max doing at the moment?

Max is eating.

Max is sitting and having a rest.

Max is jumping now.

Max is running.

Max is "saying" goodbye.

Max is sleeping at the moment.

We are watching Max.

11 1018:51

We are describing this cute kitten amd Max now.

muzzle

tail
rump

forefeet
hind feetpaw

eareye

teeth

black coat(fur)

Do you know these words?

muzzle - čenich, tlama

coat, fur - srst

forefeet - přední nohy

hind feet - zadní nohy

claw - drápek

paw - tlapka, packa

rump - zadek

whisker - vousy
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Match the sentences to the correct image.

11 319:19

Matching exercise.

11 314:41

The song - read the words, then click for watching the video.

I´ve got a lot of pets

I´ve got a dog

And I´ve got a cat

I´ve got a hamster

And I´ve got a rat

I´ve got a tortoise

I´ve got a snake

I´ve got a lot of pets

             Refrain: I like animals, I like pets 

I´ve got a rabbit

I´ve got a mouse

I´ve got a parrot

In my house

I´ve got a monkey

I´ve got a horse

I´ve got a lot of pets

5 2816:09

Max film.wmv

Watch, listen and sing.

Go back to the text.

Can you remember the refrain?

I´ll help you - I like animals, I like pets...

10 1017:06

Zdroje
Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.

Obrázek kotěte na slidu č. 6,  křečka na slidu č. 8 a píseň na slidu č. 9 staženy dne 
13. 11. 2013

Odkazy: www.google.com

http://www.squidoo.com/cuteanimal

Další obrázky  vlastní foto

http://www.youtube.com/watch?v=zHTORV9x0HI

http://de.fotolia.com/id/45248065
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