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Level 1 – Lekce 2A: What’s your name? 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – můžeš střídat 

podle nálady dětí GENKI DISCO WARM UP 

SONG 1 nebo SONG 2.  

3. PLEASE GAME – i s příkazy WIGGLE a SHAKE 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA:  WHAT’S YOUR NAME? 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru, pokud ne, tak je potřeba je do 

příště lépe namotivovat a případně to více 

zdůraznit rodičům.  

 

Cílem dnešní hodiny je naučit děti očnímu 

kontaktu s druhou osobou a pevný stisk při 

seznamování se. 

 

a. WORDS – děti naslouchají první frázi 

WHAT’S YOUR NAME? Zeptej se jich, zda 

vědí, co to znamená (hodně dětí bude asi 

vědět). Pusť tuto větu znovu, děti se otočí 

vzájemně k sobě a ukazujíc jeden na 

druhého, ji nahlas zopakují (liché dítě 

ukazuje na učitele). Stejným způsobem 

dětem představ i následující dvě fráze MY 

NAME IS…(děti ukazují na sebe a řeknou 

své jméno) a NICE TO MEET YOU! (děti si 

potřesou vzájemně rukama). Kontroluj 

výslovnost. Pokud je něco špatně, pusť 

danou frázi znovu. Vždy se ujisti, že děti 

rozumí významu jednotlivých vět.  

Horké klávesy: čísla 1-3. 

b. MINILESSON – děti naslouchají a za 

použití gest nahlas opakují. Na závěr 

Richard vyzývá děti k vytvoření dvojic a 

zazpívání si písničky 4x. Souběžně to 

dětem rychle přelož do češtiny i s otázkou 

CAN YOU DO IT? a s dětmi vykřikněte 

YEAH!   

c. A CAPELLA – příprav děti na písničku 

nejdříve bez hudby. 

http://genkienglish.net/namesong.htm 

Vyber si nejzdatnější dítě, se kterým 

ostatním předvedete, jak i s gesty 

písničku zazpívat. Také vysvětli, že na 

konci vždy zvoláš CHANGE! (ZMĚNA!), kdy 

si děti musí rychle najít nového kamaráda. 

Děti pak vytvoří dvojice a písničku si sami 

4x zazpíváte. Ujisti se, že každý zpívá své 

jméno, poté je pochval a pověz jim, že si 

myslíš, že jsou nyní připraveni to zazpívat 

rychle i s hudbou. Namotivuj je otázkou 

CAN YOU DO IT? a děti zvolají YEAH! 

znovu CAN YOU DO IT? – YEAH! OK LET’S 

DO IT! 

d. SONG – nezapomeň vždy zvolat CHANGE! 

a pomáhej ztraceným dětem najít nového 

kamaráda ☺ 

 

7. HRA 1: STOPWATCH GAME – udělejte 

společně kruh a vyzkoušejte si jedno kolo 

otázek a odpovědí na nečisto WHAT’S YOUR 

NAME? MY NAME IS + JMÉNO DÍTĚTE. První 

se zeptá druhého, ten odpoví a zeptá se 

třetího atd. Poté, co odpoví poslední dítě, 

celý tým se zvednutím ruky zvolá YEAH! Další 

kolo proběhne stejným způsobem, ale 

tentokráte již na čas. Napiš změřený čas a 

motivuj děti, že další kolo zvládnou rychleji – 

CAN YOU DO IT? YEAH! Napiš čas dalšího kola 

a opět děti motivuj k rychlejšímu času! Po pár 

kolech můžete přidat i vzájemné podání ruky 

NICE TO MEET YOU! a opět měřit a 

překonávat nejrychlejší čas.  

 

Pokud máš velkou skupinu dětí, rozděl je do 2 

nebo i 3 týmů, které mohou soupeřit mezi 

sebou. Jedna varianta je měřit jim čas a 

porovnávat, kdo je rychlejší nebo když vidíš, 

že to všem již pěkně jde, tak mohou všechny 

týmy hrát současně proti sobě bez měření 

času. Závěrečné hlasité YEAH! určí vítěze ☺. 

Nezapomeňte po každém kole připomenout 

poraženým dětem, že nemají být smutné, 

protože prohra znamená pouze TRY AGAIN! 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ HODINU – motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 
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9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť 

zazpívejte si ještě jednou WHAT’S YOUR 

NAME? a pak se ústně rozlučte GOOD BYE! 

 


