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Level 2 – Lekce 4B: Numbers 13-32 

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 NUMBERS 13-20 – dnes 

vynechej 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

 

6. NOVÉ TÉMA: NUMBERS 13-32 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – slovní zásoba pro čísla 21-32 není 

namluvena. Namísto ní použijeme GAME 30. 

Zde se zaměříme na rozdíl ve výslovnosti 

mezi čísly 13-18 a 30-80. Spusť hru tlačítkem 

START. Děti mají za úkol naslouchat a 

společně tě pomocí příkazů LEFT, RIGHT, 

UP, DOWN navigovat ke správnému číslu. 

Jejich cílem je dostat opičku až k banánu. 

Když se děti spletou, použij motivační TRY 

AGAIN! 

b. MINILESSON – není, rovnou přejdi 

k písničce.   

c.    SONG – celá písnička se zpívá spolu s 

Richardem. U čísel 13-19 vzpažujte střídavě 

pravou a levou ruku a u čísla 20 vyskočte a 

vymrštěte nahoru obě ruce! Čísla 21-31 

doprovázejte malými poskoky a u čísla 32 

vyskočte vysoko a vymrštěte nahoru obě ruce! 

 

HRA: GOLF GAME – tuto hru jsme hráli již 

minule, pokud některé dítě chybělo, vysvětli. 

Pravidla jsou stejná, tentokráte však bude hrací 

pole 1-32. Vítěznému týmu vždy napiš bod a 

běžte na další jamku. 

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

  

 
 
 
 


