Milí rodičia,
vaše dieťa sa práve chystá začať s druhou lekciou U2 učebnice angličtiny Tiger Time 1. V nej sa naučí
pomenovávať časti tela a päť ľudských zmyslov. Tiež sa budú učiť čítať a písať tieto slová. Budú počúvať
príbeh The Gingerbread Man a kreslenú rozprávku s postavičkami Ping a Pong.
Taktiež budú spievať a znázorňovať slová pesničky I‘ve got a head a I listen with my ears. Budú hovoriť
riekanku Tiger‘s word chant a nakoniec sa naučia tradičnú rýmovačku Hokey cokey. Budú čítať o tradičných
hrách, ktoré sa deti hrajú v anglických školách (v UK). Výslovnosť zvuku ´o´ si precvičia v zábavných
aktivitách a cvičeniach.
Nakoniec si deti vyplnia svoj časopis Tiger Time Progress Journal.

I’ve got a head
I’ve got a head
and a body like you.
I’ve got a nose.
I’ve got a mouth, too!
Run, run as fast as you can.
You can’t catch me.
I’m the gingerbread man.
I’ve got arms
and legs like you.
I’ve got a nose.
I’ve got eyes, too!

Hokey cokey
You put your right arm in,
you put your right arm out,
you put your right arm in,
and you shake it all about.
You do the Hokey cokey,
and you turn around.
That’s what it’s all about!
Oh, Hokey cokey.
Oh, Hokey cokey.
Oh, Hokey cokey.
In, out, in, out. Ra, ra, ra!
You put your left leg in …

Run, run as fast as you can.
You can’t catch me.
I’m the gingerbread man.

You put your head in …
You put your body in …

Pesničky a príbehy, tak ako aj niektoré zábavné slovné aktivity sú zahrnuté v Student‘s Resource Centre
(prístupový kód je vpredu v učebnici Student‘s Book). Prosím, nájdite si čas pozrieť sa na tieto materiály spolu
s vaším dieťaťom.
Ďakujeme, že podporujete vaše dieťa v tom, aby učenie angličtiny úspešne zvládalo a bolo preňho príjemnou
skúsenosťou.
S pozdravom,
Vaši učitelia angličtiny
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