Anglický jazyk – výuka
Středa + pátek a pondělí + čtvrtek / 2x týdně (střídání ob týden)
Výuka probíhá v dopoledních hodinách v rámci školky (10:00-10:30), vše hravou formou,
aktivní zapojení dětí, učení napodobuje běžné situace, zapojení všech smyslů. Hlavní cíl:
základní znalosti, sebevědomí něco říci v aj a hezký vztah k angličtině ;-)
Mgr. Michaela Šolínová

ŘÍJEN





základní konverzační fráze (pozdravy, prosím / děkuji)
představujeme se: I am, my name is…
slovní zásoba: číslovky 1-10, dopravní prostředky, slovesa a činnosti
písničky a příběh: There Were 10 in the Bed... Hello song… ABC song

LISTOPAD





konverzace: jím / piji, umím poprosit o cokoli… (Can I have…?)
fráze: I like / I don´t like… He is a boy, she is a girl
slovní zásoba: jídlo, ovoce, zelenina, animals, předložky up a down
písnička: Do you Like Broccolli? Yes I do

PROSINEC



konverzace: I wish for…, I love Christmas, family, abeceda
slovní zásoba: Christmas, barvy, BOY/ GIRL
Christmas cookies, tree, star, presents, toys… vánoční zvyky
 písničky: Twinkle, Twinkle Little Star… We Wish You a Merry Christmas

LEDEN




slovní zásoba: roční období, oblečení, zvířátka, narozeniny, narozeninová párty, dort
zvířátka: What do they EAT? Where do they LIVE? (pracovní listy)
písnička: Happy Birthday… ABC song…

ÚNOR


slovní zásoba: tělo, akce, činnosti (reach up high, touch the ground)





předložky: nahoru, dolů, doprava, doleva, ze strany na stranu
písnička: Head, Shoulders, Knees and Toes
pohádka: Cinderella (O popelce)

BŘEZEN


slovní zásoba: opakování témat barvy, dopravní prostředky, číslovky
jaro, příroda: strom, květina, den / noc, slunce / měsíc
 písnička: 1,2,3,4,5 Once I Caught a Fish Alive…
The wheels On the Bus…

DUBEN
•

téma: rodina, domov, dům…
Chair / table / wall / door / window...´touch the´…
• 5 smyslů (I can see with my eyes, etc…)
• písnička: A Finger Song

KVĚTEN
•
•
•

fráze: I love / I like
slovní zásoba: ZOO animals, a doctor, a teacher,…
písnička: Ten Little Monkeys Jumping on the Bed...

ČERVEN


slovní zásoba k pohádce (dům, vlk, dřevo, sláma, cihly)
téma: Jídlo opakování, snídaně, oběd, večeře…
fráze: I am hungry, Iam thirsty…
 pohádka: Three Little Pigs (O třech malých prasátkách)
 písnička: Beware of the Big Bad Wolf

ČERVENEC






téma: léto, počasí a oblečení…
předložky: in / on / under /
pracovní listy: jaro / léto / podzim / zima
písnička: Alphabet Song
pohádka: ´Cookies´

