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Metodika:
Slide 4: Tabulka pro tvoření Y/N otázek v přít. čase prostém - žáci doplňují pomocné 
sloveso "do" nebo "does" přetáhnutím nekonečaného klonovače

Slide 5: Cvičení u tabule - žáci tvoří otázky a krátké odpovědi k dané větě, kliknutím na 
modré a fialové obdélníky se zobrazí správné řešení

Slide 6: Toolkit - Vortex sort - žáci hledají začátek otázky k danému slovnímu spojení 
- Do nebo Does?

Slide 7: Cvičení u tabule - žáci tvoří otázky, doplňují tabulku - přetahují dané pomocné 
sloveso z nekonečného klonovače a obrázek (předmět) přetáhnou na konec věty

Slide 8: Cvičení u tabule - žáci přetahují na linky jednotlivá slova a procvičují správný 
pořádek slov v otázce

Slide 9: Odkazy
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Do/Does Subject Main verb Object

you like coffee?

she play the violin?

we speak Spanish?

Hannah listen to music?

your friend watch TV?

his parents work in an office?

Y/N questions: Do Does

Notice: the main verb doesn't have the final -s.
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Make questions. Give short answers:

1. A:   Do you like tea?  B:  Yes, I do.        (I like tea.)

2. A:   Do you speak Japanese?   B: No, I don't. (I don't speak  
Japanese.)

3. A:   Does Sue have a cold?   B: Yes, she does.  (Sue has a cold.)

4. A:   Does it rain a lot in April?  B:  Yes, it does.  (It rains a lot in 
April.)

5. A:   Do you do exercises every morning?  B: No, I don't.  (I don't 
do exercises every morning.)

6. A:   Do your parents live in Ostrava?  B: No, they don't. (My 
parents live in Ostrava?)
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Do you like

she play

they brush

he eat

you drink

Sue read

Do Does Fill in the chart:
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Put the words in the correct order. Make questions:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

Doyoutalk theon phone every day

Does

you

like ice cream

Do

she

goday shoppingevery

Does he daywearblue jeansevery
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Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.704.1

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6

Obrázky:
Všechny obrázky jsou z galerie tohoto SMART Notebooku.
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