
Level 2 – Lekce 2A: How many …? 

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. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: HOW MANY? 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – začni tak, že se budeš dětí ptát 

otázky z písničky, např. HOW MANY 

FRIENDS DO YOU HAVE? HOW MANY PENS 

DO YOU HAVE? atd. Na otázky si rovnou sám 

odpovídej např. I HAVE 5 FRIENDS. I HAVE 2 

PENS. Děti by měly po chvilce pochopit a 

začít odpovídat samy, když tak jim pomoz. 

Vysvětlete si význam otázky. Následně 

doporučuji rovnou přejít na MINI LESSON.  

b. MINI LESSON  

c. SONG – písničku zpívejte tak, že ty stojíš 

uprostřed a děti v kruhu okolo tebe. Během 

zpívání otázky děti poskakují v kruhu kolem 

dokola nebo mohou tancovat ARM-IN-ARM 

FOLKDANCE viz. odstavec HOW TO TEACH 

na následujícím odkazu: 

http://genkienglish.net/numbershowmany.h

tm 

Kdo je uprostřed, tak během počítání 

ukazuje na děti okolo sebe a na koho to 

padne, ten jde doprostřed a celé se to 

opakuje. 

7. HRA 1: NAVIGAČNÍ – otevři GAME v softwaru, 

pusť START, děti naslouchají a opakují celou 

frázi, pak je nech, ať tě společně navigují na 

správný obrázek za použití příkazů UP, DOWN, 

LEFT, RIGHT, OK. 

 

HRA 2: KRÁL A JEHO STRÁŽE – nám již známá 

hra, se kterou budeme tentokráte procvičovat 

fráze HOW MANY … DO YOU HAVE? I HAVE … 

Pro lepší orientaci dětí, jaké otázky použít, 

otevři v softwaru GAME a stáhni zvuk. Než 

začnete hrát, nech děti všechny fráze nahlas 

odříkat. Posaď stráže na židle, pokud možno 

tak, aby viděly na slovní zásobu a věděly jaké 

otázky klást (i ty, co nejsou v písničce, jako 

např. HOW MANY COATS DO YOU HAVE? 

apod.). Můžeš dětem během hry nahlas 

napovídat. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět HOW MANY? Motivuj děti k pravidelnému 

opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si KARAOKE dnešní 

písničky. Ptát se můžete na cokoliv. Před novou 

slokou vždy zadej, na co se mají děti ptát toho 

uprostřed. Např. CARDS a děti vloží otázku do 

písničky HOW MANY CARDS DO YOU HAVE? 

Nezapomeňte na poskakování dokola nebo 

ARM-IN-ARM FOLKDANCE. Po písničce se ústně 

rozlučte. 
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