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Lekce 23 – Who Took the Cookie? 

Pomůcky:  
 

  

 Voskovky  
 Nůžky 
 Lepidlo 

Postup:   

1. Nechte dítě vymalovat pracovní list a rozstříhejte jej na jednotlivé díly.            
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2. Přilepte etiketu na nádobu. 

 

    
3. Hotovo! Hra může začít!   

 
 

Pravidla hry: 
Hra je určena pro 4 hráče. Každý hráč obdrží kartičku obrázkem dolů, aby na něj neviděl. Všichni hráči 

začnou tleskat do rytmu ruce-klín, ruce-klín a skandovat: 

Who took the cookie from the cookie jar?   

Jeden předem určený hráč ukáže na dalšího hráče v našem případě jménem HONZÍK a řekne: HONZÍK took the 

cookie from the cookie jar.  
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HONZÍK ukáže na sebe a zeptá se: Who me?  

Ostatní hráči kývají hlavou a ukazují na HONZÍKA: Yes, you!  

HONZÍK otočil kartičku NOT ME! a vrtí hlavou: Not me!  

Ostatní hráči krčí rameny a ptají se: Then who?  

HONZÍK ukáže na dalšího z hráčů a zvolá jeho jméno, v našem případě VERUNKA:  VERUNKA!  

Všichni hráči kromě VERUNKY tleskají a skandují: Who took the cookie from the cookie jar? VERUNKA took the 

cookie from the cookie jar. 

VERUNKA ukáže na sebe a zeptá se: Who me?  

Ostatní hráči kývají hlavou a ukazují na VERUNKU: Yes, you!  

VERUNKA otočila kartičku NOT ME! a vrtí hlavou: Not me! 

Ostatní hráči krčí rameny a ptají se: Then who? 

VERUNKA ukáže na dalšího z hráčů a zvolá jeho jméno, v našem případě FRANTA:  FRANTA! 

Všichni hráči kromě FRANTY tleskají a skandují: Who took the cookie from the cookie jar? FRANTA took the 

cookie from the cookie jar. 

FRANTA ukáže na sebe a zeptá se: Who me? 

Ostatní hráči kývají hlavou a ukazují na FRANTU: Yes, you! 

FRANTA,protože otočil kartičku se sušenkou, přitakává: Okay, okay...I took the cookie!  

FRANTA může začít tleskat a skandovat: I took the cookie from the cookie jar.  

The yummy, yummy cookie from the cookie jar. Are you hungry?  

Ostatní hráči odpoví: Uh-huh.  

FRANTA se o sušenku začne jako dělit: Let's share! Who wants some cookie?  

Ostatní hráči se hlásí: I do! Me, me, me!  

UKÁZKA HRY NA VIDEU: https://youtu.be/Eh_fRQRAgo0?t=56s 

NÁŠ TIP: pokud nemáte ke hře dost hráčů, nahraďte je plyšovými zvířátky a skandujte za ně  

Slovíčka k písmenku V – Violin, Volcano 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

Hra č. 1: 
Tato hra je určena pro 2 hráče a slouží nejen k procvičení písmenek či obrázkových slovíček, ale také 
k procvičení předložek z písničky HIDE & SEEK. Rozložte na stůl žetonky s obrázkami předložek 
nahoru. Hráč č. 1 si vylosuje ze stromečku 1 kartičku a anglicky vysloví slovíčko či písmenko, které na 
kartičce vidí, např. APPLE. Po té si společně zazpívejte refrén písničky HIDE & SEEK. Během počítání 
do 10 si hráč č. 2 zavře oči a hráč č. 1 schová kartičku pod jeden z žetonků. Následně hráč č. 2 oči otevře 

https://youtu.be/Eh_fRQRAgo0?t=56s
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a ptá se APPLE (LETTER A), ARE YOU HIDING INSIDE THE NEST? a sobě si odpovídá NO. ARE YOU HIDING 
BETWEEN THESE BRANCHES? NO. Hráč si odebírá žetonky, na které se již ptal a pokračuje s otázkami 
dokud jablko (písmeno A) nenajde. V ten moment zvolá stejně jako v písničce THERE YOU ARE! Hráč si 
spočítá kolik žetonků odebral a vrátí je na původní místo. Hráči si nyní prohodí role. Hráč č. 2 si 
vylosuje novou kartičku a hra pokračuje stejným způsobem. Na závěr každého kola vítězí hráč, který 
měl méně odebraných žetonků. Můžete si počet odebraných žetonků i zapisovat a hrát třeba na 10 
kol. Vítězem je opět hráč s menším počtem bodů. 
 

Hra se Vám může zdát pro Vaše dítě dosti těžká, ale nenechte se odradit. Děti se fráze z písničky HIDE 
& SEEK rychle naučí, neboť se s touto písničkou budou na našich hodinách setkávat každý týden 
během naší aktivity s anglickou abecedou. Budete překvapeni, jaký progres Vaše dítě během roku 
udělá  
 

Hra č. 2:  
Varianta A: 
Pro tuto hru je zapotřebí mít minimálně 10 kartiček s obrázkovými slovíčky. Hra je zpočátku určena 
pro 2 hráče. Později během roku, když již budete mít nasbíráno více slovíček, můžete hru rozšířit o 
více hráčů. Rozložte kartičky se slovíčky na stůl obrázky nahoru a 6 z nich zakryjte barevnými žetonky. 
Před zakrytím každého obrázku se hráči ujistí, že obrázek všichni vidí a snaží se zapamatovat, co na 
něm je. Určete si pořadí, v jakém budou hráči házet kostkou. Ten, který je na řadě hodí barevnou 
kostkou. Barva na kostce určuje, který žetonek se má zvednout. Před tím však musí hráč ostatním 
povědět, jaké slovíčko se pod danou barvou ukrývá. Pak zvedne daný žetonek, aby se podíval, zda má 
pravdu. Pokud ano, kartičku si nechá u sebe a žetonkem zakryje další libovolné slovíčko. Pokud ne, 
pouze přemístí žetonek na jiné volné slovíčko. Vždy pokračuje další hráč v pořadí. Vítězem se stává 
hráč, který nasbíral nejvíce kartiček.  
 
Varianta B: 
Tuto variantu doporučujeme těm rodičům, kteří chtějí do hry zapojit více angličtiny. Pravidla hry jsou 
stejná jako u varianty A. Rozdíl je v tom, že slovíčka tentokráte zakrýváme opačnou stranou žetonků, 
kde jsou vyobrazeny předložky a k házení použijeme i kostku s předložkami. Po každém hodu, na 
základě toho co padne, se soupeři mohou házejícího hráče anglicky zeptat, co se schovává například 
uvnitř hnízda apod. Například mi padne obrázek s předložkou “pod tímto listem“. Soupeř se mě tedy 
zeptá WHAT IS HIDING UNDER THIS LEAF? a já např. odpovím APPLE a odkryju žetonek s předložkou, 
která padla na kostce. Dále již hra pokračuje stejně jako u varianty A.  

 

 

 


