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The Pumpkin Songbook je skvělý
úvod do angličtiny pro všechny, pro
které je příkladem Komenského škola
hrou. Jednoduché a vtipné anglické
písničky se snadno pamatují, dobře se na ně tančí a hlavně pomáhají
osvojit si základní gramatické jevy
a slovíčka.
Knížka je plná zábavných úkolů
a her, na kterých si děti získané znalosti procvičí. Mohou si knížku procházet samy, s rodiči, ale i ve skupině
pod vedením paní učitelky ve školce
či v prvních ročnících základní školy.
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Aktivity
What i like

i Like yoU

Co mám rád

I like...

Where is my teddy bear?
is he in a box?
no, no, he isn’t in a box.
Where is my teddy bear?
is he on the shelf?
no, no, he isn’t on the shelf.

i like bread, you like butter,
i like coffee, you like tea!
i like milk, you like cocoa,
i like you and you like me!

Slovíčka
read and sing!
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Where? Where? Where?
Čti a zpívej!
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Where is my teddy bear?
is he on the bed?
no, no, he isn’t on the bed,
He is in the town...
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gramatika
otázka a zápor slovesa to be – být
Sloveso be si otázku i zápor tvoří samo. v otázce jednoduše
přehodíme pozici časovaného tvaru be a podmětu:

on je v krabici.

teddy bear

in

box

on

v

9

Is he in the box?
Je v krabici?

Zápor vytvoříme tak, že za časované be přidáme záporku not.

He is in the box.

like me!

kakao

krabice
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town

polička

He is in the box.

coffee
medvídek

tea

shelf

WHere iS my teDDy BeAr?

He is not in the box.
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Christopher Barickman (1968) se věnuje hudbě celý život. Nahrál několik CD a se svojí kytarou procestoval Spojené státy
a půl Evropy. Nakonec se usadil v Brně a začal vyučovat angličtinu. Vydal několik výukových knížek s anglickými písničkami
pro děti a dospělé. Stále koncertuje a za hezkého počasí můžete jeho písně zaslechnout třeba i v brněnských ulicích.
Spoluautorkou cvičení, gramatiky, slovíček a her je Andrea Barickmanová (1981), která se věnuje výuce angličtiny a francouzštiny a podílí se na tvorbě výukových knížek pro děti i dospělé.
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