
Rok 1 – Lekce 10B: 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: PLEASE GAME, PRSTY, LINES 

GAME, DICE GAME. 

 

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’S THE 

WEATHER LIKE? 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: WEATHER 

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: CLAP CLAP GAME (WEATHER) – otevři 

WORDS 2 dnešní lekce a všechny děti si 

stoupnou. Hra začne tak, že se společně 

všichni zeptáte WHAT’S THE WEATHER LIKE? 

a 2x tlesknete. Následně každý zvolí nějakou 

odpověď a doprovodí ji gestem, např. IT’S 

RAINY. Kdo se trefí do stejné odpovědi jako 

ty, vypadává a sedne si. Pokračujte dál, dokud 

nezůstane jeden nebo více vítězů. Motivuj 

děti, aby odpovídaly ihned po tlesknutí a bez 

přemýšlení. Kdo bude čekat, až co řekneš ty, 

tak také vypadává ze hry ☺. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

qaDaPeodA – ukázka hry je z lekce WHERE 

ARE YOU FROM? Pouze vyměňte věty za 

WHAT’S THE WEATHER LIKE? IT’S… 

 

NÁŠ TIP: zapni WORDS 2 a procvičte si 

nejdříve první 4 druhy počasí a následně si 

několikrát zahrajte pouze s těmito 4 druhy 

počasí. To samé udělej i se zbývajícími 4 

druhy počasí. Na závěr si zahrajte velké finále 

se všemi druhy počasí! 

 

8. SONG 2: HOW’S THE WEATHER? – vysvětli 

dětem, že se na počasí můžeme zeptat i tímto 

způsobem a význam věty je vlastně úplně 

stejný. Zazpívejte si písničku a pokud máte 

čas, tak si ještě zahrajte hru MARY POPPINS, 

tentokráte s použitím této nové otázky. 

 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem 

příští téma a hru, kterou si mají doma zahrát. 

Motivuj je k pravidelnému opakování 

10. ROZLUČKA – THANK YOU SONG 
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