
 
 

 
 
Milí rodičia, 
 

vaše dieťa sa práve chystá začať s treťou lekciou U3 učebnice angličtiny Tiger Time 1 . V nej sa naučí 
pomenovávať členov rodiny a rozprávať o rozdieloch medzi rodinami. Taktiež sa budú učiť čítať a písať tieto 
slová. Budú počúvať príbeh Tiger is lost a kreslenú rozprávku s postavičkami Ping a Pong.  
Tiež budú spievať a znázorňovať slová pesničky Have you got Tiger? a Some families are big. Budú hovoriť 
riekanku Tiger‘s word chant a nakoniec spievať tradičnú pesničku The baby wants a mother. Budú 
identifikovať anglické rodiny (z UK). Výslovnosť zvuku ´g´ si precvičia v zábavných aktivitách a 
jazykolamoch. 
Nakoniec si deti vyplnia svoj časopis Tiger Time Progress Journal. 
 
 
Have you got Tiger? 
Have you got Tiger, Mum? 
Tiger is lost today. 
No, I haven’t. I’m busy now. 
Please go and play! 

Have you got Tiger, Dad? … 

Have you got Tiger, Granny? … 

Have you got Tiger, Grandad? … 

Ah, look. Baby is sleeping! 
Tiger is sleeping, too! 
Oh, Tiger, you aren’t lost. 
Baby has got you! 

The baby wants a mother 
The baby wants a mother. 
The baby wants a mother. 
Ey-ay-adio the baby wants a mother. 

The baby wants a father … 

The baby wants a brother … 

The baby wants a sister … 

The baby wants a grandmother ... 

The baby wants a grandfather … 

The baby’s got a family now. 
The baby’s got a family now. 
Ey-ay-adio the baby’s got a family now.

 
 
 
Pesničky a príbehy, tak ako aj niektoré zábavné slovné aktivity sú zahrnuté v Student‘s Resource Centre  
(prístupový kód je vpredu v učebnici Student‘s Book). Prosím, nájdite si čas pozrieť sa na tieto materiály spolu 
s vaším dieťaťom. 
 
Ďakujeme, že podporujete vaše dieťa v tom, aby učenie angličtiny úspešne zvládalo a bolo preňho príjemnou 
skúsenosťou. 
 
S pozdravom, 
 
Vaši učitelia angličtiny 
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