
 
 
 

 
Milí rodičia, 
 

vaše dieťa sa práve chystá začať štvrtú lekciu U4 učebnice angličtiny Tiger Time 1 . V nej sa naučí 
pomenovávať potraviny a hovoriť o tom, či sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.Deti sa budú tiež učiť 
čítať a písať tieto slová, ako aj rozpoznávať čísla od 1 do 20. Budú počúvať príbeh Dinner Time a kreslenú 
rozprávku s postavičkami Ping a Pong. 
Taktiež budú spievať a znázorňovať slová pesničky I don´t like sausages a Bananas are fruit. Budú hovoriť 
riekanku Tiger´s word chant a nakoniec spievať tradičnú pesničku Ten fat sausages. Budú identifikovať 
zdravé jedlá, ktoré jedia anglické deti (v UK). Výslovnosť zvuku ´ee´ a ´ea´si precvičia v zábavných aktivitách 
a jazykolamoch.  
Nakoniec si deti vyplnia svoj časopis Tiger Time Progress Journal. 
 
 

I don’t like s ausages  
I don’t like sausages, I don’t like peas. 
Oh, can I have an omelette, please? 
 
Do you like mushrooms? Yes, I do. 
Put some mushrooms in the omelette, too! 
 

 
Do you like cheese? Yes, I do. 
Put some cheese in the omelette, too! 
 

 
Do you like potatoes? Yes, I do. 
Put potatoes in the omelette, too! 
 
It’s nearly ready – one, two, three! 
Oh dear! Splat! No omelette for me! 
 
I don’t like sausages, I don’t like peas. 
Oh, can I have a pizza, please? 

Ten fat s ausages  
Ten fat sausages cooking in a pan. 
Ten fat sausages cooking in a pan. 
One goes pop and another goes bang. 
Ten fat sausages cooking in a pan. 
 
Eight fat sausages … 

Six fat sausages … 

Four fat sausages … 

Two fat sausages cooking in a pan. 
Two fat sausages cooking in a pan. 
One goes pop and another goes bang. 
No fat sausages cooking in a pan.

 
 
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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