
Level 1 – Lekce 25B: Let’s make a monster! 

*Budeš potřebovat barevné křídy nebo fixy na tabuli. 

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  

5. DRINK TIME  

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: Let´s make a monster! 

Ubezpeč se, že si děti tuto lekci doma 

procvičovaly. 

 

Přejdi rovnou ke hře  

 

HRA: MONSTER DRAWING (na tabuli) – rozděl 

děti do 2 týmů. Vysvětli jim, že si dnes opět 

vytvoříte strašlivou příšeru, tentokráte si však 

každý tým namaluje jednu společně na tabuli. 

Namaluj na jednu stranu tabule např. bílou 

křídou trup první příšery a na druhou stranu 

tabule trup příšery druhé. Na další části těla si 

připrav neprůhledný losovací pytlík s barevnými 

křídami a hrací kostku. Otevři 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. Tentokráte však budou 

losovat děti a za tvé pomoci budou také 

anglicky říkat, co mají namalovat. Například: 

dítě si vylosuje červenou a na kostce hodí č. 3 

Učitel: WHAT COLOUR IS IT? Dítě: RED! Učitel: 

WHAT NUMBER IS IT? Dítě: THREE! Učitel ukáže 

na první obrázek: THIS MONSTER HAS a děti 

daného týmu doplní větu THREE RED NECKS. 

Pokud jsou děti šikovné, mohou říci celou větu 

samy. V tom případě můžete zkusit dát do věty i 

zájmeno OUR. Dítě, které losovalo, namaluje 

své příšeře 3 červené krky. Křídu vlož zpět do 

pytlíku a celý postup opakuj s dalším dítětem, 

tentokráte ze druhé skupiny. Děti z obou týmů 

se v losování i malování střídají.  

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte THANK YOU, TAKE 

CARE, GOOD BYE! 

 


