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PLAY – IN THE GARDEN

Výučbový materiál vybraný
z anglického časopisu Play,
určený k voľnému šíreniu
a kopírovaniu.
A0 – A1

základné školy
3. – 5. trieda ZŠ

Task 1

A2 – B1

A1 – A2

B1 – B2

základné
a stredné školy
7. trieda ZŠ –
2. ročník SŠ

základné školy
5. – 7. trieda ZŠ

stredné školy
2. – 4. ročník SŠ

Match the words with the pictures.
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tree
tree house

9

grass

4

flower
basket
6

plant
bird
dog
3

cat
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Pokyny, ako pracovať
s aktivitami na str. 1 a 3
nájdete na str. 4.
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Play

Play
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Task 2
Read and listen (CD Track 24).

Task 3

Some birds are playing the game, too. How many birds can you find? __________
Where are the birds? Work together and say where the birds are. Write the sentences.

Example:

A brown bird is behind the basket.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Task 4

3

Play

You are playing the game with Clara, Molly and Darren. Where do you hide? Draw a picture.

AKO PRACOVAŤ S AKTIVITAMI NA STR. 1 AŽ 3.
Cieľ Deti si:
 precvičia slovnú zásobu spojenú s jarou,
 precvičia predložky miesta,
 pracujú s komiksom.

Task 1

Pozrite si s dieťaťom obrázky. Vie niektoré obrázky pomenovať anglicky? Ukazujte na obrázky
a pýtajte sa: What is it? (Čo je to?), What is number 5? (Čo je číslo 5?), prípadne: What
colour is it? (Akú to má farbu?). Prečítajte slovíčka, dbajte na správnu výslovnosť. Spojte
slová s obrázkami.

KOMIKS:
•

Poznáte už naše komiksové postavičky? Ak nie, zoznámte sa: Molly the Mouse (myška), Darren the
Dog (pes) a Clara the Cat (mačka).

•

Komiks si môžete s dieťaťom vypočuť (CD Track 24) a zároveň sledovať dej na obrázkoch. Najprv
si komiks vypočujte vcelku. Potom si pustite nahrávku ešte raz, zastavujte po každej replike a vety
opakujte. Kontrolujte správnu výslovnosť. Ak dieťa chce, môže napodobňovať rôzne hlasy postáv.

•

Rozdeľte si úlohy a skúste čítať nahlas vami zvolené postavy. Striedajte sa.

Task 3

Na obrázkoch sú vtáčikovia, ktorí sa tiež zapojili do hry. Spočítajte ich. Kde sú? Napíšte
vety podľa uvedeného vzoru. Používajte predložky miesta tak, ako sú v komikse.

Poznámka
Naučte sa a precvičujte si predložky miesta. Pre prehľadnosť prikladáme tabuľku. Dá sa rozstrihať a deti
môžu skladať k sebe predložky v slovenčine či v angličtine a obrázky, ktoré tieto predložky vyjadrujú.
Môžete sa s nastrihanými kartičkami zahrať pexeso.

Task 4

Predstavte si, že sa hráte s Clarou, Molly a Darrenem na schovávačku. Kam sa schovajú
oni a kam by ste se schovali vy? Nakreslite to. Rozprávajte sa o obrázku. Používajte
predložky miesta.
Pozrite sa na príklady.
Where is Clara? – Clara is behind the tree.
Where are you? – I am in the tree house.

Play
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PREDLOŽKY MÍSTA
Predložka v angličtine

Obrázok

Predložka v slovenčine

on

na čom, na povrchu čoho

in

v čom, vo vnútri čoho

under

pod čím

behind

za kým / čím

between

medzi dvoma osobami, vecami

in front of

pred kým / čím

Učitelia, ktorí si objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú
učiteľskú sadu – časopis, CD, výučbový plagát a kalendár, všetko zdarma.
RAZ za rok
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Odpovede a posluchy
nájdete na
www.bridge-online.cz/play.
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časopisy
zdarma

5

Play

výučbový
plagát

Časopisy si už teraz môžete
predplatiť na školský rok
2020/21. Objednávajte cez
svojho učiteľa angličtiny za
výhodnejšiu cenu.

