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Anotace:
Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních technologií.
Zařazením multimédií do výuky působí na co největší množství smyslů
každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku,
originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace
žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci
motivováni k hodnotnějšímu učení.
V prezentaci se děti seznamují s přítomným prostým časem a situacemi,
kdy se užívá. Učí se tvořit kladnou větu, zápornou větu, otázku
i krátkou odpověď. Důraz je kladen na třetí osobu jednotného čísla,
kdy se k významovému slovesu přiřazuje koncovka –s. Poznávají také
slovesa končící na sykavku nebo samohlásku „o“, kdy přidávají koncovku
–es. Celá prezentace je provázená stránkami, které jsou určené
k procvičování a upevňování učiva.

Plněné výstupy:
Žák používá fráze a věty; sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb; klade
jednoduché otázky a na podobné odpovídá; vybaví si a používá slovní
zásobu daného jednoduchého tématu; při obměňování textu využívá známou
slovní zásobu, fráze a spojení.
Klíčová slova:
Infinitiv, koncovka –s a –es, pomocná slovesa do, does,
doesn’t, kladná věta, záporná věta, otázka, krátká odpověď.
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