
Make your own English Advent Calendar

Zapojte angličtinu alespoň do jediné hodiny pracovního vyučování. CLIL neznamená vést hodinu v cizím jazyce, ale jen včlenit 
prvky cizího jazyka.
* Pomožte dětem s instrukcemi v angličtině.
* Naučte se společně několik anglických sloves, ztvárněte je gesty.
* Monitorujte práci žáků a doprovázejte instrukcemi v angličtině.
* Chvalte žáky anglicky.
Pokud se vám a vašim žákům tento způsob zalíbí, na tomto adventním kalendáři si můžete vyzkoušet propojit angličtinu s dalšími 
předměty. Otočte, prosím!
Na www.anglictina-pro-nejmensi.webnode.cz najdete prezentaci k této první hodině,  všechny skryté obrázky, další odkazy a tipy.

Plan for 1st CLIL lesson Cratf + English

0:00 Introduction. Úvod.
Toto je English Advent Calendar. Co je to? Na co to bude? (Kalendáříky ještě nerozdávejte.)

0:03 Verbs. Slovesa.
Musíme si jej dotvořit podle návodu v angličtině. Abyste lépe rozuměli, naučíme se anglická slovíčka.
Učitel říká a předvádí, žáci opakují a napodobují, popř. hádají české slovo: 
Můžete napsat na tabuli.

0:10 Instructions. Návod.
Můžete promítnout obr. 1 z prezentace, kde je úvodní 
strana AC. Žáci hledají instrukce podle pořadí, zkoušejí 
číst a překládat. K pochopení slouží názorný obrázek 
uprostřed. Nejdříve zkoušejí číst samostatně potichu a
poté diskutovat ve dvojicích o postupu práce. 

Promítněte prezentaci  s obrázky pracovního postupu  a instrukcemi v angličtině krok
za krokem .  Přečtěte a přeložte instrukce z celou třídou. (Pokud nemůžete prezentaci 
promítnout, raději  čtěte instrukce sami a nechte děti hádat.) 
Teprve poté rozdejte žákům AC.

0:17 Demonstration. Předvedení
Čtete instrukce a předvádějte jednotlivé kroky. 
Podle úrovně žáků, mohou číst a předvádět žáci. 
Zastavte se u vystříhnutých dárků – geometrických tvarů. 
Seznamte se s výrazy v angličtině.

0:25 Making. Vyrobení.
Žáci samostatně pracují, učitel monitoruje. Může používat instrukce nebo pochvaly v angličtině.
Nakonec si mohou otevřít první okénko, bez ohledu na datum,
a nalepit první samolepicí ozdůbku na stromeček. 
Jenom jednu! (Netrpělivci zkazí překvapení sobě
i ostatním a museli by si AC odnést domů.)

0:43 Write your name. Podepište se. 
Domluvte se s žáky, zda si mohou výrobek odnést domů, nebo zda budou AC dále používat ve škole.

Some time left till the end of the lesson? Zbývá ještě trochu času do konce hodiny?
Můžete si zazpívat (pustit, např. na YOU TUBE) jednu z vánočních písneček ze zadní strany AC, 
zatímco pomalejší žáci ještě pracují.
Můžete diskutovat, co asi bude na dalších obrázcích.
Můžete si zopakovat dnešní nová slovíčka.

cut (stříhat)
tie –untie (zavázat – rozvázat)
fold – unfold (složit – rozložit)
glue, stick (lepit, nalepit)
open (otevřít)
make (udělat, vyrobit)
ribbon (stužka)
present (dárek)

circle (kruh)
square (čtverec)
triangle  (trojúhelník)
rectangle (obdélník)

Look at this.            Podívej se na tohle.
Cut this out.            Vystřihni tohle.
Tie it up like this.   Zavaž to takhle.
Put it here.              Dej to sem.
Great! Well done. Výborně, dobrá práce.

1. Untie the red ribbon. 
Rozvaž červenou stužku.

2. Cut the ribbon into two halves. 
Rozstřihni na 2 půlky.

3. Unfold your AC. 
Rozlož svůj AC.

4. Tie it up here and make a bow.
Svaž ho a udělej mašli.

5. Cut out the Ch. tree and      
presents. 

Vystřihni stromeček a dárky.
6. Glue them into the right places.

Nalep je na správná místa.
7. Open the first window here. . 

Tady otevři 1. okénko. 
8. Stick the decoration on your Ch. 
tree.

Nalep ozdobičku na stromeček.

http://www.anglictina-pro-nejmensi.webnode.cz/

