
Level 2 - Lekce 1A: Treasure Adventure 

* Vyzvi děti, ať si sebou vezmou pastelky a nachystej si 

pro ně předtištěné papíry na kreslení. 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – děti si vždy vyberou 

jednu libovolnou písničku z Roku 1, kterou si 

společně zazpíváte. 

3. OPAKOVÁNÍ – PLEASE GAME, LINES GAME, 

DICE GAME, PRSTY, HRA NA KRÁLE, EVOLUTION 

GAME, ŠARÁDY (S LASEREM) 

 

Jinou možností je nechat děti tvořit celé věty 

pomocí gest. Vždy polož nějakou otázku a ukaž 

gesto, podle kterého děti společně vytvoří 

příslušnou větu.  

 

Další možností je otevřít k určitému tématu 

WORDS 2 a vyzvat děti, aby se předvedly, jak 

umí říci fráze rychle za sebou. 

 

4. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

5. NOVÉ TÉMA: TREASURE ADVENTURE 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – vysvětlete si pojem TREASURE 

ADVENTURE. Seznam děti s jednotlivými 

slovíčky, děti naslouchají a poté je za 

doprovodu gest nahlas opakují. Gesta si 

vymyslete společně. Kontroluj výslovnost, 

pokud je něco špatně, pusť dané slovíčko 

znovu. Aktivní klávesy: čísla 1-9. 

b. MINILESSON – před spuštěním mini lekce 

dětem nejdříve vysvětli větu IT’S MY 

PLEASURE TO SHOW A PICTURE OF MY 

TREASURE ADVENTURE, aby jí rozuměly. 

Také jim vysvětli význam fráze THERE IS A… 

c. SONG – písničku si dnes zazpívejte až na 

konci po malování. Ale během malování ji 

opakovaně pouštěj a společně si ji 

pobrukujte, aby si ji děti naposlouchaly. 

 

6. MALOVÁNÍ – otevři WORDS 2 a rozdej dětem i 

sobě papíry (doporučujeme ty předtištěné). Za 

poslechu a pobrukování písničky si každý 

namaluje svůj obrázek z honby za pokladem. 

Tento obrázek si každý schová na příští hodinu, 

kde ho za použití frází z dnešní písničky 

představí svým kamarádům. Obrázek by měl 

obsahovat celou slovní zásobu z WORDS 2 + co 

děti napadne. 

 

HRA: dnes není 

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět TREASURE ADVENTURE. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si společně dnešní 

písničku, během které každý může ukazovat na 

svůj obrázek a ústně se rozlučte. 


