
Level 1 – Lekce 10A: Weather 

*Nezapomeň si přinést deštník. 

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: DICE GAME – rozděl děti na dva 

týmy (pro dělení dětí do týmů můžeš 

používat MINGLE GAME), na tabuli napiš pro 

každý tým do pyramidy čísla 1-6 a oba týmy si 

zvolí svá jména. Dávej týmům na střídačku 

otázky a nejrychlejší žák v daném týmu má 

právo hodu kostkou. Číslo, které padne, 

lektor na tabuli týmu umaže (pokud padne 

číslo, které je již smazáno, všichni řeknou TRY 

AGAIN! a dítě má právo jednoho náhradního 

hodu). Vítězem se stává tým, který smaže 

celou pyramidu. Doporučuji, aby se děti 

v rámci týmu v házení střídaly. Aby se dostalo 

i na slabší děti, tak ty silnější samy vyberou, 

kdo za ně bude házet. Hru můžeš ukončit i 

dříve a vyhlásit vítěze či remízu. 

 

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 Z MINULÉ LEKCE  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: WEATHER 

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 opakují 

nejdříve otázku, poté za doprovodu gest 

jednotlivé odpovědi. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

danou větu znovu. Vysvětli význam 

jednotlivých vět. Aktivní klávesy: Q a čísla 
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b. MINI LESSON – za doprovodu gest. 

c. SONG – zpívej 1. hlas spolu s Richardem, 

děti zpívají 2. hlas a refrén všichni 

společně. 

 

7. HRA: MARY POPPINS – vysvětli dětem 

v rychlosti příběh o Mary Poppins (viz. 

GOOGLE). Otevři WORDS 2 dnešní lekce nebo 

pověs na viditelné místo karty se slovní 

zásobou. Hru je ideální hrát na větším 

prostoru, ale třída by měla stačit. Hra začne 

tak, že všechny děti chodí kolem tebe a 

společně se zeptají WHAT’S THE WEATHER 

LIKE? Ty odpovíš např. IT‘S FINE a děti po 

tobě za použití gesta odpověď zopakují. Vše 

probíhá stejným způsobem i při dalších 

odpovědích, dokud neřekneš IT’S RAINY! 

V ten moment otevřeš deštník, který držíš 

celou dobu v ruce a děti se k tobě běží 

schovat. Předej někomu dalšímu deštník a 

pokračujte stejným způsobem dál. 

 

8. POSLECH PŘÍBĚHU – pod ikonkou babičky 

nalezneš příběh, který dětem pusť a po každé 

stránce si volně přeložte o čem se v příběhu 

povídá. Zkus, zda na to přijdou děti samy. 

 

9. ZOPAKOVÁNÍ DNEŠNÍ PÍSNIČKY – pokud máte 

chuť a čas.  

10. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina 

bude opět WEATHER. Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

11. ROZLUČKA – THANK YOU SONG. 
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