5 SENSES -TASTE (CHUŤ) –PART2
Úkol 1: Vedle anglických slov nakresli příslušný obrázek a anglicky napiš, jakou má
chuť.Např. Sweet – sladká, Sour – kyselá, Bitter – hořká,Salty - slaná
A

banana

is

A

gherkin

is

sweet.

[ˈgɜːkɪn]
kyselá okurka
Coffee

is

[ˈkɒfɪ]
káva
Potato crisps
[pəˈteɪtəʊ
krɪsps]

are

čipsy

Úkol 2: Do horního rámečku doplň své jméno a zaškrtni usměváčka/mračouna podle
toho, jak Ti daná potravina chutná.

Úkol 3: Ochutnej potraviny znovu a všímej si, kde na jazyku cítíš jakou chuť.
Úkol 4: Zakroužkuj správnou možnost:
A banana is sweet.

Yes No

Coffee is sour.

Yes No

A chocolate bar is salty.

Yes No

A gherkin is sour.

Yes No

Salt is sweet.

Yes No

An apple is bitter.

Yes No

Candies are bitter.

Yes No

Strawberries are salty.

Yes No

Úkol 5. Zahrajte si hru. S učitelem si zopakujte slovíčka, která budete pro hru
potřebovat – názvy potravin (např. cake, tea, strawberries, carrot, hamburger,
crisps, nuts, sugar, lemon, coffee, sweets (candy), apples, chips, cheese,

sandwich, bread, milk, eggs, soup…). Slova napište na tabuli a vedle
připevněte příslušné obrázky. Rozdělte se do dvou družstev se stejným počtem dětí.
Učitel si pro vás nachystá ochutnávku potravin se všemi chutěmi – hořkou, sladkou,
slanou a kyselou. Prvnímu dítěti v každém družstvu se zavážou oči a ochutnává
potraviny, které nikdo nevidí. Pokud dítě se zavázanýma očima potravinu pozná a
anglicky ji pojmenuje, družstvo má bod. V opačném případě ji řekne česky a někdo
z jeho družstva (tentokrát může již s pomocí tabule) ji řekne anglicky. Které družstvo
je první, má bod. Pokud hráči se zavázanýma očima potravinu nepoznají, tak se nic
neděje a nemá bod žádné družstvo. Vyhrává družstvo, které nasbírá více bodů.
Učitel se ptá: What´s this?
Dítě odpovídá: It´s a/an/- …………….

Úkol 6. Stejnou hru „Try to guess the tastes – zkus uhodnout chutě“ si můžete
zahrát s tím, že děti odpovídají na otázku:
How does it taste? Jak to chutná? It tastes sour/bitter/sweet/salty. Chutná to
kysele/hořce/sladce/slaně.

Úkol 7: Tentokrát se učitel ptá jednotlivců a pokaždé se ptá na jinou potravinu
(podtržená slova obměňujte).
How does sugar taste? Jak chutná cukr?
Děti odpovídají:
Sugar tastes sweet.

Cukr chutná sladce.

Úkol 8: Cut the domino and match the picture to the word.
Rozstříhej domino a přiřaď obrázek ke slovíčku.
Děti se ptají ve dvojicích a střídají se:
A) How does it (místo zájmena „it“ mohou doplnit konkrétní název potraviny )
taste?
B) It (nebo název potraviny) tastes sour/bitter/sweet/salty.

Úkol 9: Projekt: Přines si do školy leták s potravinami a na velký tvrdý papír A3 napiš
slovo TASTE – viz. obrázek. Vystříhej jednotlivé potraviny a nalep je do písmen tak,
aby v písmenu
1.„t“ byly potraviny sladké – sweet.
2. „a“ potraviny slané - salty
3. “s“ potraviny kyselé - sour
4. „t“ potraviny hořké – bitter
5. „e“ potraviny všech 4 chutí

T A S T E
SWEET

SALTY

SOUR

BITTER

MIX

Seznam použité literatury a internetové zdroje
https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_bud
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/
https://cz.pinterest.com/pin/574983077404564043/
http://understandingfoodadditives.org.uk/pages/Ch2p3-1.htm
https://www.google.cz/search?q=taste+tongue&espv=2&biw=1280&bih=595&source
=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiA5J7ll8HMAhXDa5oKHfHJAH4Q_AUIBigA&dpr=1
https://www.google.cz/search?q=taste&biw=1280&bih=595&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwi07_6Zo8HMAhXrIpoKHQDtCH4Q_AUIBygB#tbm=isch&q=ba
n%C3%A1n&imgrc=lBSGuVj5FO9fuM%3A
https://www.google.cz/search?q=slan%C3%A9&biw=1280&bih=595&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtmqrTqMHMAhWKA5oKHRq_DXoQ_AUIBygC#tbm
=isch&q=food+domino&imgrc=8s-CNGk9DhYW0M%3A
https://www.google.cz/search?q=food&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjt95GbnsHMAhXkA5oKHW9zA30Q_AUIBygB&biw=1280&bih=595#imgrc=_
http://www.english-time.eu/english-now/jazykove-aktivity/health-and-safety/71-102sense-of-taste-chut/
https://cz.pinterest.com/pin/419257046539234342/

