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Level 1 – Lekce 1A: Genki Disco Warm Up 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ÚVOD DO GENKI – přivítej děti na jejich první 

hodině GENKI ENGLISH, představ jim 

software a vysvětli jim, že se s tímto 

softwarem budou po čas roku setkávat nejen 

ve škole, ale i při domácí přípravě doma a že 

nyní si ukážete, jak se s tímto softwarem 

pracuje. 

3. NOVÉ TÉMA:  GENKI DISCO WARM UP  

Kliknutím na ikonku si otevři toto téma. Na 

výběr budeš mít 3 varianty, na začátek 

doporučujeme chlapečka. Namotivuj děti, aby 

naslouchaly a nebály se, co uslyší, společně 

nahlas zopakovat. Vysvětli jim také, že se 

budeme snažit každé slovíčko doprovázet 

gesty, abychom si jej co nejlépe 

zapamatovali.   

a. WORDS – děti naslouchají a opakují 

STAND UP a SIT DOWN několikrát za 

sebou. Následně si několikrát zopakují 

HANDS UP a HANDS DOWN. Nakonec se 

několikrát ukloní – BOW. Během cvičení 

kontroluj výslovnost, pokud je něco 

špatně, pusť dané slovíčko znovu. Ujisti 

se, že děti rozumí významu jednotlivých 

příkazů a následně v rychlém sledu 

zadávej sám příkazy v libovolném pořadí, 

které děti musí společně za hlasitého 

opakování plnit.  

Horké klávesy: čísla 1-5. 

b. MINILESSON – vysvětli dětem, že s mini 

lekcí se budeme vždy připravovat na 

novou písničku, děti naslouchají a za 

použití gest nahlas opakují. Většinou 

učitel pouze mini lekci pustí, moc do ní 

nezasahuje a nechá děti samotné 

opakovat, někdy je však dobré dětem 

pomoci či vysvětlit česky, co Richard říká 

nebo jako v dnešním případě je dobré se 

přidat k Richardovi, aby vynikl fór ☺ 

c. SONG – Richard zpívá 1. hlas a ty s dětmi 

po něm nahlas opakujte a současně 

dělejte správná gesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIKH

K4eaXgw 

4. HRA 1:  PLEASE GAME – obdoba známé hry 

Simon Says. Všechny děti sedí a ty jim začneš 

dávat příkazy, které znají z písničky. Příkazy 

doprovázej slovíčkem PLEASE. Např. PLEASE 

HANDS UP!, děti příkaz nahlas zopakují a 

provedou. Pokud se v některém z dalších 

příkazů PLEASE neobjeví, děti nesmí tento 

příkaz vykonat a ani nahlas zopakovat, jinak 

vypadávají ze hry a zůstanou sedět na zemi. 

Vyhrávají ti, co vydrží nejdéle. 

 

5. SONG 2 – před touto písničkou dětem 

vysvětli, že oproti první variantě písničky 

přibydou určité části těla, se kterými budeme 

vrtět a třepat. Richard zpívá 1. hlas a ty 

s dětmi po něm nahlas opakujte a současně 

dělejte správná gesta. 

6. HRA 2: PLEASE GAME – stejný postup jako 

v předchozí hře, akorát přidej i nové příkazy 

z písničky, WIGGLE a SHAKE. 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ HODINU – ukaž dětem 

příští téma a hru, kterou si mají doma zahrát. 

Motivuj je k pravidelnému opakování. Pro 

opakování dnešní lekce jim doporuč zahrát si 

GAME na softwaru. Obě hry jim ukaž a 

vysvětli, jak ji hrát. 

8. ROZLUČKA – ještě jednou si zazpívejte dnešní 

písničku a ústně se rozlučte GOOD BYE! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIKHK4eaXgw
https://www.youtube.com/watch?v=eIKHK4eaXgw

