
Level 2 – Lekce 22A: Transport 

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: TRANSPORT 

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 – děti naslouchají a opakují nejdříve 

otázku, poté za doprovodu gest jednotlivá 

slova. Doporučuji, abys po každém slovu 

řekl nahlas i celou větu a nechal ji děti 

zopakovat. Kontroluj výslovnost, pokud je 

něco špatně, pusť dané slovíčko znovu. 

Dbejte na gesta  

Aktivní klávesy: Q a čísla 1-8.  

b. MINI LESSON – rozděl děti do dvou skupin 

(třeba holky proti klukům). V části, kde zní 

odpovědi, děti prvně naslouchají celé větě a 

pak obě skupiny na střídačku s gesty 

zkráceně větu opakují např. I CAME HERE 

BY AIRPLANE (Richard) – BY AIRPLANE 

(holky) – BY AIRPLANE (kluci).  

c. SONG – refrén zpívají děti spolu 

s Richardem, v odpovědích se skupinky 

střídají. Děti mezi sebou soutěží, která 

skupina odpoví víc nahlas. Nezapomeňte na 

gesta! 

 

7. HRA 1: EVOLUTION GAME  

HRA 2: HRA NA KRÁLE  

HRA 3: ISLANDS GAME 

HRA 4: LEAP FROG GAME 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět TRANSPORT. Motivuj děti k pravidelnému 

opakování.  

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte.   


