
Level 3 – Bonus 7: What does Santa do? 

 

1. NOVÉ TÉMA: WHAT DOES SANTA DO? 

Dnešní písnička vlastně vychází z tématu HOW 

MANY…? (CHRISTMAS). Doporučuji zopakovat si 

nejdříve tuto písničku a pak přejít na dnešní 

téma, ve kterém se zaměříme na tvoření 3. 

osoby.  

a. WORDS – děti naslouchají a opakují nejdříve 

otázku a následně jednotlivé věty. 

Vysvětlete si význam těchto vět. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

danou větu ještě jednou. Nezapomeňte na 

gesta (většinu již máte vymyšlenu z lekce 

HOW MANY…? - CHRISTMAS). Aktivní 

klávesy: Q čísla 1-8. 

b. MINI LESSON - není  

c. SONG – jelikož není mini lekce, doporučuji 

zazpívat si písničku 2x 

 

HRA 1: SANTA’S HELPERS – tuto hru již znáte 

z lekce HOW MANY…? (CHRISTMAS). Dnes však 

budete procvičovat věty ve 3. osobě. Budeš 

potřebovat několik sad mini karet. Každému 

dítěti dej pouze jednu kartu, kterou si schová na 

hrudník, aby ji ostatní děti neviděly. Počty 

jednotlivých karet dej různé a zachovej je 

v tajnosti, aby děti nevěděly, kolik kamarádů se 

stejnou kartou musí najít. Tentokráte si všichni 

společně zazpívají 2x refrén WHAT DOES SANTA 

DO? WHAT DOES SANTA DO? a poté každý říká 

odpověď podle své karty. Např. HE FEEDS ALL 

HIS REINDEER nebo HE CLIMBS DOWN THE 

CHIMNEYS apod. Když se potkají dvě děti se 

stejnou činností, zaklesnou ruce do sebe a jdou 

dál. Občas hru přeruš a opět si zazpívejte 2x 

refrén WHAT DOES SANTA DO? WHAT DOES 

SANTA DO? Postupně se do sebe zaklesne více 

dětí se stejnou činností nebo některé děti 

nikoho nenajdou, protože jejich karta je 

v oběhu jediná, ale to nevadí, protože stejně 

jako ostatní si svoji větu neustále procvičovaly 

hledáním ostatních kamarádů se stejnou kartou 

😊. 

 

Tato hra je i dobrou příležitostí pro procvičení 

disciplíny technikou zdvižné ruky. Pokud se ti 

podaří snížit čas, který dětem zabere se na 

tento signál ztišit, ze 30 vteřin na 2 vteřiny, 

výrazně ti to změní výuku a ušetří ti to spoustu 

času i úsilí na dalších hodinách.  

 

Když se tedy děti po zdvižení tvé ruky super 

rychle ztiší, postupně se jednotlivých skupin 

ptáš WHAT DOES SANTA DO? a oni odpovídají 

HE + CO MAJÍ NA KARTĚ.  

 

Posbírej od dětí kartičky, rozdej jim novou sérii 

ve změněném počtu a hra pokračuje. 

 

2. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

3. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a 

ústně se rozlučte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


