
Level 1 - Bonus 3B: Christmas words  

*Nezapomeň na kartičky CHRISTMAS WORDS a hrací 

desky SNAKES & LADDERS.  

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: CHRISTMAS WORDS  

5. DRINK TIME  

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: CHRISTMAS WORDS 

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: SNAKES & LADDERS – budeš 

potřebovat hrací desky, barevné žetony, hrací 

kostky a mini kartičky. Rozděl děti do trojic či 

čtveřic. Každá skupina dětí obdrží 1 hrací 

kostku + 1 hrací desku + 1 sadu mini kartiček 

(CHRISTMAS WORDS) umístěných v kupce na 

sobě. Každý hráč navíc obdrží 1 hrací žeton 

odlišné barvy. Hráči si určí pořadí a střídavě 

hází kostkou. Podle počtu hozených bodů se 

posouvají po hrací desce vpřed. Daný hráč 

vždy během svého tahu otočí horní kartu 

z kupky, řekne slovíčko, které na kartičce vidí 

a vloží ji dospod kupky. Pokud hráč slovíčko 

nezná, kamarádi protihráči mu pomohou a 

hraje další. Hráč, který vstoupí na políčko se 

žebříkem, se po žebříku posune nahoru. Hráč, 

který vstoupí na políčko s hadem, zase po 

hadovi sklouzne dolů. Vítězí hráč, který první 

dorazí do cíle nebo je na hrací desce nejdál. 

NÁŠ TIP: Hra může být hodně dlouhá a děti se 

mohou začít nudit, proto doporučujeme 

občas hru zpestřit bonusovým kolem, kdy 

zvoláš DOUBLE PLAY! a všechny body v tomto 

kole se násobí 2x. Když se již opravdu bude 

blížit konec hodiny, můžeš dokonce vyhlásit 

TRIPLE PLAY! 

 

HRA 2: LEAP FROG GAME – použij jednu sadu 

mini kartiček CHRISTMAS WORDS, které 

pověs vedle sebe na magnetickou tabuli nebo 

pokud je tabule dostatečně velká použij karty 

A5. Rozděl děti do dvou týmů, které si děti 

pojmenují a jejich názvy napiš na tabuli. Oba 

týmy si zvolí kapitány, kteří budou proti sobě 

hrát. Hráč týmu 1 ukazuje na obrázky a 

odříkává slovíčka zleva doprava a hráč týmu 2 

zprava doleva. Každý tým po svém kapitánovi 

slovíčko vždy nahlas zopakuje. Tam, kde se 

prsty obou kapitánů setkají, o tuto pozici si 

zahrají 1,2,3! (rychlá verze ROCK, PAPER, 

SCISSORS). Vítězný kapitán zůstává na této 

pozici, ze které začíná další kolo, poražený 

kapitán se vrací na svůj začátek. Vítězí tým, 

který se dostane až na poslední (či první) 

obrázek. Vítězný tým obdrží vždy bod, oba 

týmy si zvolí nové kapitány a hra pokračuje.  

 

Varianta ve dvojicích:  

Tuto hru mohou hrát děti i ve dvojicích a ber 

to jako dobrý tip do budoucna pro opakování. 

Stačí vytisknout a rozstříhat kartičky 

z různých témat, děti si je rozloží na lavici 

nebo na zem vedle sebe a jedem! 

 

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! 


