
Level 1 – Lekce 6B: I, you, he, she … 

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 I, YOU, HE, SHE… 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: I, YOU, HE, SHE… 

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: TIPOVACÍ – použij karty z lekce HOW 

ARE YOU. Děti posaď vedle sebe čelem 

k plátnu s otevřenou slovní zásobou HOW 

ARE YOU – WORDS2, aby věděly, která 

slovíčka mohou tipovat. Dej dětem nějakou 

opakovací otázku a nejrychlejší dítě má právo 

si jako první vylosovat jednu z nabídnutých 

karet. Stoupne si před tabuli s kartou 

otočenou obrázkem k sobě a ty se pak 

ostatních sedících dětí zeptáš HOW IS 

HE/SHE?, podle toho, zda před tabulí stojí kluk 

nebo holka. Děti postupně za sebou říkají svůj 

tip, např. HE IS HAPPY, HE IS GOOD apod. 

Poté se dítěte držícího kartu všichni společně 

zeptáte HOW ARE YOU?, a to odpoví I AM + 

slovíčko z karty. Ten, kdo tipoval správně, si 

jde opět vybrat kartu (předchozí kartu vrať 

do balíčku) a celé se to opakuje. Pokud se 

trefí více dětí, vyberou si jednu společnou 

kartu a vše pokračuje stejně, akorát se 

zájmena změní na THEY ARE… a WE ARE… 

Zeptáš se HOW ARE THEY? A děti tipují THEY 

ARE… Nakonec se všichni společně zeptáte 

HOW ARE YOU? a děti stojící před tabulí 

odpoví WE ARE + slovíčko z karty. Pokud se 

netrefí nikdo, polož nějakou opakovací 

otázku, kdo odpoví nejrychleji, má právo 

vybrat si novou kartu. 

 

HRA 2: DINOSAUR GAME (I AM/YOU ARE) – 

otevři WORDS2 z lekce HOW ARE YOU? a 

rozděl děti do dvojic. Jeden z dvojice vždy 

řekne např. I AM COLD, nebo I AM GREAT 

apod. Druhý na něj vždy ukáže a zopakuje 

v našem případě YOU ARE COLD, nebo YOU 

ARE GREAT. Děti se střídají. V momentě, kdy 

jeden řekne I AM HUNGRY!, oba začnou utíkat 

k nejbližší zdi a rychlejší získává bod. 

https://www.youtube.com/watch?v=ly_zPOor

AdM 

 

HRA 3: DINOSAUR GAME (HE IS/SHE IS) – 

tentokráte rozděl děti do 3-4 členných 

smíšených skupin. Jeden vždy řekne I AM… a 

ostatní na něj ukáží a řeknou HE IS nebo SHE 

IS, podle toho zda se jedná o kluka nebo o 

holku. V momentě, kdy jeden řekne I AM 

HUNGRY!, všichni začnou utíkat k nejbližší zdi 

a nejrychlejší získává bod. 

https://www.youtube.com/watch?v=lchczJVJZ

Eo 

  

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! 
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