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Level 1 – Lekce 5A: Left & Right 

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. OPAKOVÁNÍ S PRSTY – použij techniku s prsty 

(viz. instruktážní video) a procvičte si fráze 

WHAT’S YOUR NAME? HOW ARE YOU? WHAT 

CAN YOU DO?  

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY SUPERHERO!  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: LEFT & RIGHT 

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.  

a. WORDS – děti naslouchají a za doprovodu 

gest opakují jednotlivá slovíčka. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť dané 

slovíčko znovu. Vysvětli význam 

jednotlivých slov.  

Aktivní klávesy: – a čísla 0-9.  

b. MINILESSON – nech mluvit Richarda a děti 

motivuj, aby nahlas opakovaly. Před 

písničkou s dětmi procvič TURN LEFT – 

TURN RIGHT. Děti mají tendenci se otáčet o 

jednu polovinu. Je potřeba jim vysvětlit, že 

se mají otáčet o jednu čtvrtinu. Například 

když ti na ulici někdo ukazuje cestu a řekne 

ti, že máš na rohu odbočit doprava a otočíš 

se o polovinu, zabočíš za roh? Ne, vrátíš se 

zpět, odkud jsi přišel ☺ 

SONG – motivuj děti, aby opakovaly po 

Richardovi, refrén všichni společně. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJdOg7-

mlE8 

 

7. HRA 1: PLEASE GAME – stejné jako 

v předchozích lekcích na začátku hodiny. K 

otázkám WHAT’S YOUR NAME? a HOW ARE 

YOU? můžeš přidat i WHAT CAN YOU DO? Mezi 

příkazy zařaď i dnešní ONE STEP 

FORWARD/BACK, TURN LEFT/RIGHT, SPIN 

AROUND, STAR/SPIN JUMP! Děti na otázku 

odpovídají bez PLEASE, ale na příkazy reagují 

pouze s PLEASE! 

 

HRA 2: MONSTER GAME –  

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

e=45&v=fXIjj--7YNI 

Ve hře si děti procvičí fráze z lekce HOW ARE 

YOU? plus můžeš přidat IS IT SAFE? YES! ONE 

STEP FORWARD! 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět LEFT & RIGHT! Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE.  

9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, zazpívejte 

si ještě jednou dnešní písničku a pak se ústně 

rozlučte GOOD BYE! 
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