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Level 1 – Lekce 9A: How old are 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. 

 

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: HOW OLD ARE 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 – WORDS – děti naslouchají a 

opakují nejdříve otázku a následně celé 

odpovědi. Vysvětli dětem význam 

jednotlivých vět. Kontroluj výslovnost, 

pokud je něco špatně, pusť dané slovíčko 

znovu. Aktivní klávesy: Q, W, –  a čísla 0-9. 

b. MINILESSON  

c. A CAPELLA – doporučuji připravit děti na 

písničku podle Richarda – viz. následující 

video:  

https://www.youtube.com/watch?v=_yCCr3

kA6sI 

d. SONG 

 

7. HRA: MINGLE GAME – děti chodí dokola a 

všelijak se promíchávají. U toho říkají MINGLE, 

MINGLE, MINGLE... dokud neřekneš STOP! V ten 

moment se děti otočí směrem k tobě a zeptají 

se HOW OLD ARE YOU? Ty odpovíš I’M + nějaké 

číslo. Děti musí podle vysloveného čísla vytvořit 

skupinu daného počtu dětí a sednout si na zem. 

Kdo zůstane stát, prohrává. Použij Genki 

pravidlo TRY AGAIN! a hra pokračuje. 

 

8. ZOPAKOVÁNÍ DNEŠNÍ PÍSNIČKY – pokud máte 

chuť a čas.  

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět HOW OLD ARE YOU? Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

10. ROZLUČKA – THANK YOU SONG. 
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