Level 1 – Lekce 25A: Let’s make a monster!
*Děti budou potřebovat pastelky a čisté papíry.
Nachystej si losovací pytlíček na barvy a hrací kostku.
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: LET’S MAKE A MONSTER
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 – řekni dětem, že si dneska budete
kreslit příšeru a představ jim frázi LET’S
MAKE A MONSTER!, kterou děti nahlas
zopakují. Následně děti naslouchají a
opakují za doprovodu gest jednotlivá slova.
Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně,
pusť dané slovo znovu. Dbejte na gesta (viz.
video instruktáž).
Aktivní klávesy: Q a čísla 1-8
b. MINI LESSON
c. SONG – všechny 3 písničky jsou stejné, liší se
pouze v barvě příšery
7. HRA: MONSTER DRAWING – děti si vytáhnou
pastelky a rozdej jim čisté papíry. Vysvětli jim,
že si dnes vytvoříte strašlivou příšeru, použij
frázi LET’S MAKE A MONSTER! Nech je
namalovat uprostřed papíru černou barvou
trup. Použij frázi THIS MONSTER HAS ONE
BLACK BODY. Na další části těla si připrav
neprůhledný losovací pytlíček s různými
barvami (kromě černé) a hrací kostku. Otevři si

WORDS 2 a budete malovat postupně části těla
tak, jak jdou za sebou. Vylosovaná barva
z pytlíku určí barvu a číslo, které padne na
kostce, určí počet následující části těla.
Například: červená, č. 3 Učitel: WHAT COLOUR
IS IT? Děti: RED! Učitel: NUMBER 3! THIS
MONSTER HAS 3 RED NECKS. Červenou odlož
bokem a celý postup opakuj pro další část těla.
Na závěr si udělejte výstavku příšer, jednotlivá
díla očísluj a dětí mohou tajnou volbou
vyhodnotit, která se jim líbí nejvíce.
8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude
opět LET’S MAKE A MONSTER. Motivuj děti, aby
si procvičovaly probraná témata, hrály hry a
zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE.
9. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a
ústně se rozlučte THANK YOU, TAKE CARE,
GOOD BYE!

