
Level 3 – Bonus 6: What would you like for Christmas?  

 

1. NOVÉ TÉMA: WHAT WOULD YOU LIKE FOR 

CHRISTMAS? 

Tentokráte probereme slovíčka odlišným 

způsobem. Děti si sednou do lavic, rozdej jim 

voskovky a papíry. Otevři WORDS, ať děti vidí 

nové téma na plátně. Pusť otázku WHAT 

WOULD YOU LIKE FOR CHRISTMAS? Nech děti 

otázku nahlas zopakovat a vysvětlete si význam 

věty. Také vysvětli význam slovíčka WOULD. 

Poté děti vyzvi, aby namalovaly jednu věc, 

kterou si přejí k Vánocům. V průběhu malování 

se každého ptej WHAT WOULD YOU LIKE FOR 

CHRISTMAS? a nauč dítě odpověď I’D LIKE + 

slovo na jeho obrázku. Napiš na tabuli I’D  = I 

WOULD a vysvětli. Ke konci malování si 

zazpívejte CLASS MIX verzi (klidně i 2x), do 

které každé dítě zazpívá svoje přání z obrázku. 

Sesbírej obrázky a seznam děti s celou slovní 

zásobou. Ukazuj jim namalované obrázky, ptej 

se jich WHAT WOULD YOU LIKE FOR 

CHRISTMAS? a děti společně odpovídají. 

Jakmile vidíš, že si jsou děti v nových slovíčkách 

jisti, překroč ke hře. 

HRA 1: OTOČ SE A ODPOVĚZ – návod ke hře 

nalezneš na následujícím odkazu, čas 19:50. 

https://www.youtube.com/watch?v=76gQ-

SNACdo&feature=youtu.be 

Pro dnešní hru použij obrázky, které si děti 

nakreslily. Děti obou týmů se společně zeptají 

WHAT WOULD YOU LIKE FOR CHRISTMAS?, 

následně se oba hráči otočí k sobě a vykřiknou 

I’D LIKE A + slovíčko z obrázku, který vidí u 

soupeře. 

a. WORDS - po skončení hry si rychle procvičte 

originál slovní zásobu. Děti naslouchají a 

s gestem zopakují. Klikni na dané slovíčko a 

nech děti slovíčko i větu zopakovat. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť dané slovíčko znovu. Aktivní klávesy: Q 

a čísla 1-8. 

b. MINILESSON – dnes nepoužijeme 

c. SONG – zazpívejte si 1x i originál dnešní 

písničky  

2. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování.  

3. ROZLUČKA – ústně se anglicky rozlučte. 
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