
Level 2 – Bonus 4A: Christmas shapes  

*Nezapomeň na kartičky CHRISTMAS SHAPES ke hře 

MINI LEAP FROG. 

POSTUP: 

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: CHRISTMAS SHAPES  

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – pusť nejdříve otázku WHAT CAN 

YOU SEE? a děti nahlas zopakují. Zjisti, zda 

rozumí jejímu významu. Po té si projeďte 

jednotlivé odpovědi I CAN SEE A + slovíčko a 

přitom namalujte daný tvar prstem do 

vzduchu. Děti již tvary znají, tak by to mělo 

být pro ně snadné. U slovíčka OVAL se však 

pozastav nad tím, jak celá věta divně zní. 

Dětem vysvětli, že u slovíček, kde uslyší na 

začátku samohlásku, se dává AN. Dej i jiné 

příklady např. I CAN SEE A ELEPHANT se 

nedá dobře vyslovit, ale I CAN SEE AN 

ELEPHANT už jde vyslovit mnohem lépe. 

Poté otevři WORDS2 a nech děti, ať 

pokračují již samy. Kontroluj výslovnost, 

pokud je něco špatně, pusť dané slovíčko 

znovu.  

Aktivní klávesy: Q, W a čísla 1-8.  

b. MINI LESSON  

c. SONG – během zpívání malujte tvary do 

vzduchu. 

 

7. HRA 1: STICKY FINGERS – otevři WORDS 2 a zvol 

jedno kouzelné slovíčko (MAGIC WORD) ze 

slovní zásoby. Děti se drží tvých prstů a ptají se 

WHAT CAN YOU SEE ON THE CHRISTMAS 

TREE?, a ty odpovídáš I CAN SEE A/AN…Na 

kouzelné slovo se musí pustit a utíkat na druhou 

stranu místnosti. Při větším počtu dětí 

doporučuji děti rozdělit třeba na kluky a holky a 

z každou skupinou hrát zvlášť. 

https://www.youtube.com/watch?v=_A0xO7rCx
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HRA 2: MEMORY GAME – otevři WORDS 2 a 

sedněte si do kruhu. Všichni společně se zeptáte 

WHAT CAN YOU SEE ON THE CHRISTMAS TREE? 

1. dítě odpoví např. I CAN SEE A STAR, další 

řekne např. I CAN SEE A STAR AND AN OVAL 

atd. Každé další dítě musí říci tvary ve správném 

pořadí + přidat jeden libovolný tvar (klidně i 

ten, který již byl). Dokážete si zapamatovat, jak 

jdou tvavy za sebou? Jaký bude váš rekord?  

 

HRA 3: STOPWATCH GAME – pokud ti 

nezafungovaly předchozí hry, vždy je tady 

v zásobě tato hra. Rozděl děti na 2 týmy (použij 

MINGLE GAME) a jedeme dokola WHAT CAN 

YOU SEE? I CAN SEE A/AN. Vítězný tým má bod, 

poražený tým TRY AGAIN! a jedeme znovu! 

 

HRA 4: MINI LEAP FROG GAME – děti říkají celé 

fráze I CAN SEE A/AN… 

 

HRA 5: EVOLUTION GAME – děti se navzájem 

ptají WHAT CAN YOU SEE? a odpovídají I CAN 

SEE A/AN… 

 

HRA 6: ŠARÁDY (s laserem) – otevři WORDS 2. 

Sedící děti se zeptají toho, co stojí uprostřed 

WHAT CAN YOU SEE? Dítě stojící uprostřed 

odpoví I CAN SEE A/AN + tvar, na který laserem 

ukážeš. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_A0xO7rCx18
https://www.youtube.com/watch?v=_A0xO7rCx18


8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět CHRISTMAS SHAPES. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 

 


