
Level 2 – Bonus 3A: Gingerbread House  

*Budeš potřebovat barevné křídy nebo fixy na tabuli. 

Nezapomeň na kartičky k dnešní hře. 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – děti si vždy vyberou 

jednu libovolnou písničku z Roku 1, kterou si 

společně zazpíváte. 

3. OPAKOVÁNÍ – PLEASE GAME, LINES GAME, 

DICE GAME, PRSTY, HRA NA KRÁLE, EVOLUTION 

GAME, ŠARÁDY (S LASEREM) 

 

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: GINGERBREAD HOUSE 

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. Zeptej se dětí, jestli vědí jaký svátek se blíží. 

Ano, Vánoce! – CHRISTMAS! A na Vánoce se 

peče cukroví a určitě někdo z dětí zná 

perníkový domeček. A my si dneska jeden 

takový perníkový domeček jako postavíme 

☺. Napiš nahoru na tabuli větu MY 

GINGERBREAD HOUSE. Je jedno, že to děti 

ještě nedokáží přečíst, ale je dobré, aby to 

měly vizuálně před sebou. Společně si 

přeložte větu do češtiny.  

b. Po té se dětí zeptej: SO WHAT DO WE NEED 

TO BUILD THE GINGERBREAD HOUSE? – 

otázku si přeložte, aby jí děti rozuměly. 

c. Někdo z dětí určitě přijde s nějakým 

nápadem, klidně i česky a ty přeložíš do 

angličtiny. Například DVEŘE! a ty řekneš WE 

NEED A DOOR a nech děti větu společně 

zopakovat. Dítě, které slovíčko vymyslelo, 

ho namaluje pěkně barevně na tabuli.  

d. Pokračuj: WHAT ELSE DO WE NEED? a opět 

si otázku přeložte. Vše se opakuje stejným 

způsobem.  

Po chvíli budete mít na tabuli krásný, osobitý 

dům, který mohou všichni obdivovat. Projeďte 

si ještě jednou slovní zásobu, třeba i za pomoci 

WORDS v softwaru, pusťte si MINILESSON a 

zazpívejte si písničku. Písnička je opakovací, děti 

opakují po Richardovi, refrén všichni společně. 

Písničku jako zpívá Santa, který v poslední sloce 

zpívá „ … AND WE NEED ME! Dětem řekni, ať 

zpívají  … AND WE NEED YOU! 

 

Nyní přejdi ke hře. Pokud již není čas, nevadí. 

Hru si můžete zahrát příště. 

 

7. HRA: MISSING PICTURES – budeš potřebovat 

několik sad kartiček. Rozděl děti do dvojic, 

každá dvojice obdrží jednu sadu kartiček a hra 

může začít. Děti sedí vedle sebe a balíček karet 

položí obrázky dolů před sebe. Děti každé kolo 

zahájí větou LET’S BUILD A GINGERBREAD 

HOUSE! a první hráč otočí horní kartu z balíčku 

obrázkem nahoru. Obě děti se snaží najít, co na 

kartičce chybí a první nahlas řekne např. 

WINDOWS! Následně musí své vítězství potvrdit 

celou větou WE NEED SOME WINDOWS, bere si 

kartičku k sobě a otáčí další kartu. V případě, že 

to obě děti řeknou současně, může rozhodnou 

Rock, Paper, Scissors (1,2,3!). Hráč s větším 

počtem karet získává bod a zahájí další kolo 

LET’S BUILD A GINGERBREAD HOUSE! 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět GINGERBREAD HOUSE. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 

 

 


