
Level 2 – Lekce 22B: Transport 

 

*Budeš potřebovat dostatečný počet mini karet. 

 

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 TRANSPORT  

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: TRANSPORT 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: KARETNÍ – vytiskni si dostatečné 

množství mini karet. Dětem rozdáš po čtyřech 

kartách, které si dají na sebe obrázkem nahoru. 

Vždy si najdou jednoho kamaráda a navzájem se 

ptají HOW DID YOU GET HERE? Na otázku si 

vždy vzájemně odpoví I CAME HERE BY + 

OBRÁZEK NA VRCHNÍ KARTIČCE. Poté si 

střihnou 1,2,3! Vítěz obdrží od soupeře jeho 

vrchní kartičku, položí si ji na vrch svého balíčku 

a jde si najít dalšího kamaráda. Pokud někomu 

dojdou kartičky, nic se neděje. Dostanou od 

tebe nové 4 kartičky a pokračují ve hře. Hru 

ukončíš, když ti dojdou kartičky na rozdávání, 

nebo když uvidíš, že to děti přestává bavit. Na 

závěr hry si všichni spočítají kartičky a vyhlásíte 

vítěze s nejvyšším počtem karet.  

 

NÁŠ TIP: do hry můžeš zařadit fráze jako YOUR 

CARD PLEASE. HERE YOU ARE. THANK YOU. 

Napiš je na tabuli. 

 

HRA 2: KARETNÍ (BĚHACÍ) – rozděl děti do dvou 

týmů a seřaď je v jedné části třídy. Umísti mini 

karty na opačnou stranu třídy (třeba na lavici). 

V každém kole se vždy utkají 2 děti proti sobě. 

Na tvůj povel READY STEADY GO! vyběhnou 

směrem ke kartičkám, každý sebere 1 kartičku, 

běží zpět ke svému týmu, který se pak zeptá 

HOW DID YOU GET HERE? Běžec odpoví I CAME 

HERE BY + OBRÁZEK NA KARTIČCE. Rychlejší 

tým získává bod a odstartuješ další dvě děti.  

 

NÁŠ TIP: Pokud vidíš, že před posledním během 

je mezi týmy velký bodový rozdíl, můžeš 

vyhlásit poslední speciální kolo se 

speciálním počtem bodů pro vítěze tohoto kola. 

Např. rozdíl je 4 body, tak vítěz posledního kola 

má možnost získat 4 body. Prohrávající tým má 

tak šanci na remízu 😊.  

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou písničku 

z dnešní lekce a ústně se rozlučte.   


