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Level 1 – Lekce 7A: Thank you! 

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: PLEASE GAME, PRSTY – do 

PLEASE GAME zařaď i příkazy z lekce LEFT & 

RIGHT. 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: THANK YOU! 

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 nahlas 

opakují. Vysvětli dětem význam 

jednotlivých slov. Nezapomeňte na gesta 

http://www.genkienglish.net/thankyouso

ng.htm, klidně si doplňte svá gesta 

k THANK YOU a TAKE CARE. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco 

špatně, pusť dané slovíčko znovu.  

Horké klávesy: čísla 1-7. 

b. MINILESSON – v tomto případě se na 

písničku radši připravte A CAPELLA 

(druhý hlas v mini lekci děti dost plete).    

c. SONG – motivuj děti, aby zpívali spolu s 

Richardem. 

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

mqFG8Vvs 

 

7. HRA 1: BALL PLEASE – sedni si s dětmi 

do kruhu a vyber jménem jedno dítě. Vybrané 

dítě musí poprosit BALL PLEASE a ty pošleš 

míč kutálením směrem k dítěti. Dítě, které 

poprosí, po obdržení míče také poděkuje 

THANK YOU, vybere si dalšího kamaráda, 

zvolá jeho jméno a dotyčný opět poprosí 

BALL PLEASE. Celý proces se opakuje, dokud 

se nevystřídají všechny děti. 

 

HRA 2: SPRING, SPRING, SUMMER! (CHODÍ 

PEŠEK OKOLO) – děti sedí v kruhu a ty chodíš 

okolo, každému dítěti položíš ruku na hlavu a 

opakuješ, SPRING, SPRING… U kterého dítěte 

zvoláš SUMMER!, to dítě se musí rychle 

zvednout a začne tě honit. Ty se snažíš 

zasednout co nejrychleji místo, odkud dítě 

vyběhlo. Pokud tě dítě nechytí, pokračuje 

opět stejným způsobem SPRING, SPRING…, 

SUMMER! Po čase můžete vyměnit slovíčka a 

hrát AUTUMN, AUTUMN…, WINTER! Hra 

pokračuje, dokud se všechny děti 

nevystřídají. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina 

bude opět THANK YOU! Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

9. ROZLUČKA – THANK YOU SONG 
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