
On a slow day, little FOX arrrived 
to a FOREST where she wanted to HIDE. 
from the freezing STREAM, 
from the glowing BEAM,
from the little BEAR walking by. 

On a slow day, little BEAR arrived
to a MOUNTAIN and then he cried
over the freezing STREAM, 
over the glowing BEAM,
over the little FOX hiding far. 

On a slow day, tiny MOUSE arrived
to a BLUE HOUSE and then she tried
to jump in the freezing STREAM, 
dry in the glowing BEAM,
talk to the animals hiding by.  





a teď co s tím:
První písničkový worksheet od nás pro vás. A není to nic snad-

ného, máme tu příběh o třech zvířátkách- FOX, BEAR, MOUSE, které 
se toulají po lese, skáčou, pláčou a schovávají se a nakonec se 

asi zkamarádí. A rovnou v čase minulém a přítomném. 
Ale jak na to našroubovat hru pro děti? Třeba takhle: 

Máte dva workhseety, podle prvního můžete zpívat, opiso-
vat zvýrazněná slova, spojovat je s obrázky. Taky můžete první 
obrázek společně domalovat, fantazii se meze nekladou, takže se 
nebojte přidat do potůčku ryby (FISH- a hned je spočítejte), 

houby (MUSHROOMS) do lesa, spočítejte stromy, domy, vybarvujte a 
opisujte. A nezapomínejte zpívat, protože to je důležitá součást 

tohohle worksheetu. A taky rýmování, tady se znovu nebojácně 
pusťte s dětmi do krás angličtiny a rýmujte a rýmujte, klidně si 
i slova vymýšlejte, hrajte si u procházky, před spaním, kdykoliv 
budete mít chuť (MOUSE- HOUSE, RED- HEAD, BLUE- SHOE, YELLOW- 
HELLO, BLACK- JACK, BROWN- DOWN, BALL- WALL, BEAR- HAIR, FOX- 

SOCKS).  
A teď co s tím druhým papírem ode mě? Tady příjdou na řadu nůžky 
(SCISSORS), lepidlo (GLUE) a karton (CARDBOARD). Vyrobte si s 
dětmi knížku. Vy nezkušení se klidně inspirujte písničkou a 

nechte děti vystříhat a poskládat příběh tak jak vám ho zpíváme. 
A odvážlivci se můžou klidně pustit do vlastní pohádky. 

Good luck and have fun!


