
Level 1 – Bonus 1B: Happy Halloween 

* na dnešní hodinu budeš ke hře potřebovat několik sad 

různých halloweenských kostýmů. Také si připrav třídu 

na běhací hry nebo si domluv tělocvičnu. 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. GENKI DISCO WARM UP SONG – můžeš střídat 

podle nálady dětí SONG 1 a SONG 2. 

3. OPAKOVÁNÍ: PLEASE GAME, PRSTY – do 

PLEASE GAME zařaď i příkazy z lekce LEFT & 

RIGHT. 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY HAPPY HALLOWEEN 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: HAPPY HALLOWEEN 

Ubezpeč se, že si děti opakovaly probrané lekce, 

pokud ne, tak je potřeba je do příště lépe 

namotivovat a případně to více zdůraznit 

rodičům. 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: HARRY POTTER GAME – budeš 

potřebovat spoustu místa na běhání. Rozděl 

děti na 3 stejné skupiny. Urči 2 skupiny dětí, ze 

kterých se stávají Harry Potterové a ti musejí 

utíkat před zbývající skupinou Voldemortů. 

Voldermorti mají zvednutou ruku se vztaženým 

ukazováčkem, jako že drží kouzelnou hůlku a 

honí Harry Pottery. V momentě, kdy se dotkne 

některého Harryho, zakleje ho do nějaké příšery 

z písničky např. WITCH! Zakletý Harry Potter 

přestane utíkat a musí gestem danou příšeru 

předstírat, dokud ho jiný svobodný Harry 

nezachrání pozdravem HELLO! Zakletý Harry 

Potter v našem případě odpoví I’M A WITCH a 

opět utíká před Voldermorty pryč. Hra končí 

zakletím všech Harry Potterů a tím je svět 

odsouzen k věčné temnotě ☺ 

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

e=7&v=KSbknvl2h_s 

 

HRA 2: DRESSING UP HALLOWEEN GAME – 

rozděl děti do několika týmů podle počtu 

kostýmů, které máš od jednoho druhu 

k dispozici. Kostýmy rozdělené podle druhů 

rozmísti do jednotlivých kopek různě po 

místnosti. Hru zahájíš tím, že zvoláš LOOK 

THERE IS A… Děti utíkají ke správné kopě a 

začnou jednoho ze své skupiny do kostýmu 

oblékat. Na závěr vždy vyhodnotíte, kdo je 

nejlépe oblečen a daný tým získává bod. 

Pokračujte dalším strašidlem (kostýmem). 

 

HRA 3: OTOČ SE A ODPOVĚZ – budeš 

potřebovat vytisknuté karty se slovní zásobou 

se slovní zásobou HAPPY HALLOWEEN. Děti 

rozděl do dvou týmů a oba týmy posaď do dvou 

řad proti sobě. Každý tým si zvolí jméno, které 

napíšeš na tabuli. Jeden hráč z každého týmu si 

stoupne čelem ke svému týmu (tím pádem zády 

k soupeři) a tajně od tebe obdrží jednu z karet, 

kterou pak drží před sebou obrázkem od sebe. 

Všichni společně zazpívají refrén písničky, 

HAPPY HALLOWEEN a po té se oba hráči otočí 

čelem k sobě. Každý z hráčů musí říci LOOK 

THERE IS A + slovíčko, které má soupeř na 

obrázku. Dodržte rozestupy mezi jednotlivými 

hráči. Rychlejší hráč získává bod pro svůj tým a 

hra pokračuje další dvojicí hráčů s novými 

slovíčky. Vítězí tým s více body. 

 

HRA 4: KARUTA GAME – posaďte se s dětmi do 

kruhu na zem a doprostřed rozlož karty se 

slovní zásobou. Začni první větou např. LOOK 

THERE IS A BAT!, děti ukážou správné gesto a 

zopakují slovíčko A BAT! Pokračuje dítě vedle 

tebe např. LOOK THERE IS A MUMMY!, všichni 

se správným gestem zvolají A MUMMY!, 

pokračuje další dítě atd. 

 

HRA 5: LINES GAME 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, zazpívejte 

si ještě jednou dnešní písničku a pak se ústně 

rozlučte GOOD BYE! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KSbknvl2h_s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KSbknvl2h_s

