
CLASS 18 - 23
instrukce pro rodiče: 1) Položte dětem otázku: Who is this? /hů iz dis/ = Kdo je to?  
                                     a ukažte na nějaký obrázek. Děti odpoví: This is a ___. 

  

               baker                                actor                                 butcher                             sailor
              /ˈbeɪkr/                            /ˈæktr/                                /ˈbučr/                             /ˈseɪlr/

2) Vybídněte dítě, ať vám ukáže, kým je. Dítě by mělo ukázat na vybraný obrázek a odpovědět: 
    I´m /ajm/ a ___ baker / actor. (= Já jsem ___ pekař / herec).       

3) Ukažte na libovolný obrázek zaměstnání a zeptejte se: 
    Are you a /ár jů/ ___ sailor / butcher? = Jsi ___  námořník / řezník? 
    Kladná odpověď: Yes /jes/! -- Záporná odpověď: No /nou/! 
    Občas schválně ukažte na obrázek a řekněte k němu jiné zaměstnání, aby děti mohly odpovídat i negativně.
    
4) Ukažte na libovolný obrázek a zeptejte se: What's your job? /wots jo:(r) džob/ = Jaká je tvoje práce? 
    Dítě odpoví: I'm a ___ (baker).
    Ke všem čtyřem cvičením používejte i předchozí pomůcku, kde je zaměstnání více. 

CLASS 23 - 25
instrukce pro rodiče: Dávejte dětem příkazy pomocí sloves pod obrázky. Dítě by dané sloveso mělo ztvárnit pantomimou. 
                                 Poté si role vyměňte a nechte dítě, ať dává příkazy vám. Pomáhejte mu se správnou výslovností. 
                                 K tomuto cvičení používejte i předchozí pomůcku, kde je sloves více. 

            play tennis                      sleep                     read a newspaper                     cry                                 ski             
            /plei tenis/                      /slíp/                      /rí d nju:zpeipr/                    /kráj/                             /ski/                  

CLASS 23 - 25
instrukce pro rodiče: Ukažte na libovolný obrázek přídavného jména a zeptejte se: 
    Are you /ár jů/ ___ happy / sad? = Jsi ___ veselý / smutný?  Kladná odpověď: Yes /jes/! -- Záporná odpověď: No /nou/! 
    Poté dítě požádejte ať vám obrázek s přídavným jménem ukáže. Může vám to předvést i pantomimicky.

        
          fat                  slim                strong                  weak                 sad                  happy          stupid              clever
        /fæt/              /slim/              /stroŋ/                 /wík/               /sæd/              /ˈhæpi/       /stju:pid/          /klevr/ 

pozn. k výslovnosti: (æ) = otevřete pusu, jako byste chtěli říct „a“, ale řekněte „e“
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