
Tane ek
– Little Dance

Koukej, poslouchej, zatleskej!
Posko  si a do tance se dej!

Look, listen, clap your hands!
You can jump, you can dance!
Look, listen, clap your hands!
You can jump,
you can dance…

Vyrob si tleskajícího panáka.
Vyst ihni podle - - - - - áry 
loutku. Do prostoru pod 
hlavou str  své prstíky - palec 
a prost ední ek. Stanou se 
z nich ruce loutky. Loutka 
m že tleskat a tan it v rytmu 
písni ky.6
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Plavu, ská u, utíkám
– Swim, Jump, Run!

Plavu, ská u, utíkám!
Je to švanda!
It is fun!

I can swim,
I can jump,
I can run! 
It is fun… 

Podle - - - - - vyst ihni 6 obdélník .
Tam, kde jsou X X X X, nanes lepidlo a slep s nápisem tak, jak k sob  obrázky pat í, a tak, 
aby byl nápis vid t. Horní papír s obrázkem namotej na tužku. Výrobek polož na st l, p idrž 
prstem na nápisu a tužkou rychle pohybuj do stran tam a zp t. Obrázek se rozhýbe.9
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Malá myška –
Little Mouse

Malá myška šedivá
v dome ku tu p ebývá.
Vyleze na strop, na podlahu 
– hop!
Na okno, na dve e.
Kdo té myšce otev e?

I am a little mouse,
I have my little house.
Up to the ceiling,
Down to the  oor,
Down to the window,
Open the door!
Up to the window,
Open the door!

Ukazuj, kam myška leze. Vyst ihni tverce s kv tinami, p ilož je do erného místa 
v okn  a zjisti, který kv tiná  navazuje na ást kv tiná e v okn .13
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State ný rytí  
Charlie –
Chevalier Charlie

Charlie is my darling
My darling, my darling,
Charlie is my darling,
Young chevalier.

He kissed me Sunday morning, 
Morning, morning, morning,
He kissed me Sunday morning,
Young chevalier.

I love you, Charlie darling,
Darling, darling,
I love you, Charlie darling,
Young chevalier …

Do linek m žeš vepsat dny v týdnu. Vyst ihni podle - - - - áry tvar v že s rytí em 
a písmeny i s oblouky okna. Vyst ihni také st echu s princeznou. V ž sto  do ruli ky 
a tam, kde jsou nakreslené X X X, nanes lepidlo a slep. Vznikne ti v ž s oknem, rytí  
bude držet r ži. Na vrcholu v že jsou vedle písmen také - - - -. Tam ud lej malé 
zást ihy, do nich zasu  st echu s princeznou tak, aby vyhlížela oknem svého rytí e. 
Prapor dokresli a zasu  do zást ihu ve vrcholu st echy.42
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