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Lekce 24 – The Bath Song 

Pomůcky:  
 

  

 Voskovky  
 Nůžky 
 Lepidlo 

Postup:   

1. Nechte dítě vymalovat pracovní list a rozstříhejte jej na jednotlivé díly.            
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2. Pravidla hry: 
Hra je určena pro 2-4 hráče. Startovací kartu (viz. foto) vyložte na stůl obrázkem nahoru. 

Zbývající karty rozdejte mezi všechny hráče. Všichni hráči zahájí hru společně větou LET’S 

TAKE A BATH a první otázkou CAN YOU WASH YOUR HAIR? 

  

Dále pokračuje vždy hráč, který má kartu s odpovědí na předchozí otázku. Daný hráč správně 

odpoví I CAN WAH MY HAIR, umístí kartičku na startovací kartu a položí další otázku CAN 

YOU WASH YOUR FEET? Pokračuje hráč držící kartičku s odpovědí I CAN WASH MY FEET atd. 

Hra končí umístěním poslední kartičky na hromádku. Hráč držící poslední kartičku zodpoví 

otázku větou I CAN WASH MY NOSE. Hru ukončí všichni hráči společně poslední větou THIS IS 

THE WAY WE TAKE A BATH.  
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Pro zpestření hry může hráč držící poslední závěrečnou kartičku obdržet žeton. 

Kdo bude mít na konci všech odehraných kol nejvíce žetonů, stává se celkovým 

vítězem hry. 

Přejeme hodně zábavy   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Bath Song je u dětí velice populární během večerního koupání. Nejen, že se 

krásně naučí pojmenovávat části těla, ale navíc se budou na koupání těšit a také 

je to velice zábavný způsob, jak děti podporovat, aby se začaly samy mýt. 

Vyzkoušejte!  Můžete si s dětmi hrát na koupání i během dne. Dejte jim houbičky 

na mytí , nějaký kyblík nebo jinou nádobu a třeba i koupací čepici. Zpívejte si a 

dělejte, jako že se myjete. Děti to milují! 
 

Slovíčka k písmenku W – Watch, Window 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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: 
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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.  

 

 

 


