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Level 1 - Bonus 2B: What colour is Christmas?  

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, LINES 

GAME, DICE GAME, HRA NA KRÁLE  

 

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: WHAT COLOUR IS 

CHRISTMAS?  

5. DRINK TIME  

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: WHAT COLOUR IS 

CHRISTMAS? 

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: HRA NA KRÁLE – tuto hru již znáš. 

Rozmísti židličky do potřebného postavení, 

otevři WORDS2 a stráže se ptají WHAT COLOUR 

IS CHRISTMAS?, bojovníci odpovídají IT’S…, oba 

si střihnou 1,2,3!, pokud stráž vyhraje, bojovník 

se zařadí na konec řady. Bojovník, který dojde 

až ke králi a vyhraje nad ním, stává se novým 

králem (královnou). Vyměňte stráže a hra 

pokračuje. 

 

HRA 2: LINES GAME (s kartami) – otevři 

WORDS2 a za využití MINGLE GAME rozděl děti 

do dvou týmů, které se seřadí do dvou řad za 

sebou. Ty si stoupneš před děti čelem k nim tak, 

abys viděl na slovní zásobu a vysvětli jim, že se 

budeš ptát WHAT COLOUR IS CHRISTMAS? a 

současně vždy ukážeš kartu s nějakou barvou. 

Dvojice dětí stojící v čele dvouřadu soupeří mezi 

sebou. Kdo odpoví rychleji a celou větou, sedne 

si bokem, pomalejší se slovy TRY AGAIN! jde na 

konec své řady a soupeří další dvojice. Na závěr 

vítězí tým, který celý sedí!   

Zde je malá ukázka ☺: 

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

uI 

 

HRA 3: KARUTA GAME – sedněte si do kruhu. 

Rozlož před děti karty s barvami. Děti se 

společně ptají WHAT COLOUR IS CHRISTMAS? a 

1. dítě odpoví např. IT‘S + BLUE. Všechny děti 

řeknou nahlas BLUE! a rychle ukážou buď na 

kartu, nebo na něco okolo. Hra pokračuje, 

dokud se s odpovědí nevystřídají všechny děti. 

 

HRA 4: MEMORY GAME – sedněte si do kruhu. 

Všichni společně se zeptáte „WHAT COLOUR IS 

CHRISTMAS?, 1. dítě odpoví např. IT‘S ORANGE, 

další řekne např. IT’S ORANGE AND BLUE, další 

řekne např. IT’S ORANGE AND BLUE AND 

GREEN atd. Každé další dítě musí říci barvy ve 

správném pořadí + přidat jednu libovolnou 

barvu (klidně i tu, která již byla). Dokážete si 

zapamatovat, jak jdou barvy za sebou? Jaký 

bude váš rekord? Doporučuji nechat puštěné 

barvy na dataprojektoru, aby na ně děti viděly. 

 

HRA 5: EVOLUTION GAME 

HRA 6: STOPWATCH GAME 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – rozlučte se vánočním pozdravem 

MERRY CHRISTMAS! 

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

