
Level 1 – Lekce 26A: Doctor, Doctor! 

*Budeš potřebovat lepící štítky (etikety). 

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: DOCTOR, DOCTOR! 

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 slovíčko za tvé asistence, kdy jim 

současně vždy ukážeš gesto, a následně 

zopakují i celou větu. Vysvětli dětem 

význam jednotlivých vět. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta. 

Aktivní klávesy: Q, W a čísla 0-8. 

b. MINI LESSON – chybí zde část ARE YOU 

OK? – NO, I’M NOT. / YEAH, I’M OK. Před 

písničkou dětem tyto fráze vysvětli. 

c. SONG – pozor, začátek písničky je trošku 

drastický, ale děti ji milují. Pokus se ji 

trochu odlehčit ☺  

 

7. HRA 1: LÉČBA PACIENTA – rozepiš na tabuli 

konverzaci, kterou si budou děti v této hře 

procvičovat, a vysvětli jim význam 

jednotlivých vět:  

ARE YOU OK? – NO, MY … HURTS. 

I’M SORRY!  

Každé dítě i lektor obdrží dostatečný počet 

etiket (můžeš je rozstřihnout napůl). Poté se 

tě děti zeptají: ARE YOU OK?, ty za doprovodu 

gesta odpovíš: NO, MY … HURTS! a děti se 

slovy I’M SORRY! jdou všechny k tobě a polepí 

ti místo, které tě jako bolí (každý použije 1 

lepku). Následně tě jedno z dětí vystřídá a 

celá konverzace opět probíhá stejným 

způsobem. Tohle pak zopakuj s každým 

dítětem. 

 

HRA 2: LÉČBA GENKI PANÁČKA – tuto hru si 

můžete zahrát, pokud mají děti přístup 

k tvému počítači nebo k interaktivní tabuli. 

Otevři GAME v Genki softwaru a klikni na 

START. Společně poslouchejte, co panáčka 

bolí, všichni to nahlas zopakují a jedno z dětí 

klikne na správnou část těla. Děti se postupně 

střídají. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět DOCTOR, DOCTOR! Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 


