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Level 1 – Lekce 4B: Superhero! 

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 – hru můžeš ztížit tím, že občas 

přidáš i nějakou otázku z předchozích lekcí 

(WHAT’S YOUR NAME? HOW ARE YOU? WHAT 

CAN YOU DO?) a děti musí i bez slovíčka PLEASE 

na otázku odpovědět. Na příkazy však reagují 

pouze s PLEASE! 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY SUPERHERO!  

5. DRINK TIME – rychlé pití před opakováním. 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: SUPERHERO! 

Ubezpeč se, že si děti opakovaly probrané lekce, 

pokud ne, tak je potřeba je do příště lépe 

namotivovat a případně to více zdůraznit 

rodičům. 

 

Otevři WORDS 2  a zeptej se dětí, kdo se chce 

předvést, jak umí pěkně říct všechny fráze. 

Mělo by se hlásit spousta dětí. Cílem je 

namotivovat pokud možno všechny děti, aby se 

nebály přihlásit. Vyber pár dětí, aby se 

předvedly a všechny pochval, jak jsou šikovné. 

Následně nech odříkat tyto fráze všechny děti 

dohromady. Při této aktivitě se vždy začíná 

otázkou nebo ústřední větou (v tomto případě 

I’M A SUPERHERO) a pak se pokračuje 

v rychlém sledu, bez gest, ostatními frázemi 

podle obrázků. 

 

Přejdi ke hrám. 
 

7. HRA 1: DOMINO – budeš potřebovat domino 

kartičky s tématem SUPERHERO! Sedni si 

s dětmi do kruhu na zem (doporučuji rozdělit 

děti na menší skupiny 6-8 dětí)  a rozdej všem 

po 6 kartičkách a zbytek kartiček nech v kupce. 

Na začátek se tě každá skupina zvlášť zeptá 

WHAT CAN YOU DO? Ty vyložíš jednu kartičku a 

řekneš jednu z činností, která na kartičce je 

např. I CAN RUN. Děti opět společně položí 

otázku, další hráč přiloží správnou kartičku a 

nahlas odpoví. Pokud hráč nemá kartičku, 

kterou by mohl přiložit, na otázku odpoví 

NOTHING (slovíčko vysvětli a napiš na tabuli) a 

vezme si jednu kartičku z kupky. Pokračuje další 

hráč, který je na řadě. Děti se opět zeptají 

WHAT CAN YOU DO? a hra pokračuje stejným 

způsobem. Vítězí hráč, který se zbaví první 

všech svých kartiček nebo mu zbude na konci 

hry nejméně kartiček v ruce. Pohybuj se mezi 

skupinkami, kontroluj a pomáhej ☺ 

 

HRA 2: LEAP FROG GAME – použij jednu sadu 

mini kartiček SUPERHERO, které pověs vedle 

sebe na magnetickou tabuli nebo pokud je 

tabule dostatečně velká použij karty A5. Rozděl 

děti do dvou týmů, které si děti pojmenují a 

jejich názvy napiš na tabuli. Oba týmy si zvolí 

kapitány, kteří budou proti sobě hrát. Hráč 

týmu 1 ukazuje na obrázky a odříkává fráze 

zleva doprava a hráč týmu 2 zprava doleva. 

Každý tým po svém kapitánovi větu vždy nahlas 

zopakuje. Tam, kde se prsty obou kapitánů 

setkají, o tuto pozici si zahrají 1,2,3! (rychlá verze 

ROCK, PAPER, SCISSORS). Vítězný kapitán 

zůstává na této pozici, ze které začíná další kolo, 

poražený kapitán se vrací na svůj začátek. Vítězí 

tým, který se dostane až na poslední (či první) 

obrázek. Vítězný tým obdrží vždy bod, oba týmy 

si zvolí nové kapitány a hra pokračuje.  

 

Varianta ve dvojicích:  

Tuto hru mohou hrát děti i ve dvojicích a ber to 

jako dobrý tip do budoucna pro opakování. 

Stačí vytisknout a rozstříhat kartičky z různých 

témat, děti si je rozloží na lavici nebo na zem 

vedle sebe a jedem!  

 

HRA 3: I’M A SUPERHERO! – pokud ti zbude 

trochu času, použij tuto aktivitu z minulé 

hodiny. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=3&v=9NJ39dTSiT8 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=2&v=VeN4MHmYX_k 

 
 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9NJ39dTSiT8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9NJ39dTSiT8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VeN4MHmYX_k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VeN4MHmYX_k
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9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, zazpívejte 

si ještě jednou dnešní písničku a pak se ústně 

rozlučte GOOD BYE!  

  


