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Greetings – Pozdravy s gesty
Žák si spojí pozdrav s gestem při zdravení v různou
denní dobu, naučí se písně The hello song a Goodbye song
Mgr. Štěpánka Matějčková
Jazyk a jazyková komunikace
Používá anglické pozdravy a připojuje k nim gesta;
zazpívá písně The hello song a Goodbye song
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Základní vzdělávání – první stupeň – první období
Červenec 2011

Zdroje:


Vzdělávací seminář v rámci DVPP: „Angličtina pro školáky“, Sylvie Doláková,
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Téma: Greetings
Motivace:

 Hello song (Doláková Sylvie)
- O čem asi byla písnička? Proč si myslíte, že se lidé zdraví?

The hello song ♫
Hello, hello, hello. What´s your name? Hello, hello, hello.
My name is John. My name is John. Hello, John, hello, John, hello.
... Kate, ... Andy, ... Jenny, ... Lisa, ... Scot, ...
 Goodbye song (Doláková Sylvie)
- O čem byla písnička? Proč je důležité se rozloučit?
Goodbye song ♫
Goodbye, Scott. See you later, alligator! Goodbye, Kate. See you later, alligator!
Goodbye, Andy. See you later, alligator! See you later. See you later. Goodbye, Scott!

Hlavní část:
1. S dětmi si vysvětlíme, jakými pozdravy se zdraví děti a dospělí při setkání a loučení.
2. Anglicky řekneme pozdrav a doprovodíme jej gestem. Děti opakují.
Hello (ahoj při setkání)

– zamávat rukou

Good morning (dobré ráno)

– protáhnout se a protřít si oči

Good afternoon (dobré odpoledne)

– kývnout hlavou, podat si ruce

Good evening (dobrý večer)

– naznačit zívnutí

Good night (dobrou noc)

– zavřít oči a položit hlavu na ruce

Goodbye, Bye – Bye (na shledanou, ahoj při loučení)

– zamávat prsty

3. Když děti zvládají anglicky pozdravy, zrychlíme se střídáním pozdravů a pohybů.
4. Aktivita: Jaký pozdrav ukazuji? Žák si vybere jeden z pozdravů a gestem ukáže
ostatním žákům. Ti hádají a používají anglické výrazy.

Závěr:
Rozloučíme se zopakováním a zazpíváním písniček Hello song a Goodbye song.

