
Level 1 – Lekce 26B: Doctor, Doctor! 

*Budeš potřebovat mini karty, jednu kartičku pro 

každé dítě. 

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 DOCTOR, DOCTOR! 

5. DRINK TIME  

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: DOCTOR, DOCTOR! 

Ubezpeč se, že si děti tuto lekci doma 

procvičovaly. 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: HRA NA KRÁLE (S KARTIČKAMI) – tuto 

hru již děti znají, ale přicházíme s jednou 

malou změnou. Budeš potřebovat mini karty, 

pro každé dítě jednu. Průběh hry je stejný, jak 

jste zvyklí, s tím rozdílem, že si děti kladou 

otázky navzájem a navzájem si i odpovídají 

vždy podle kartičky, kterou právě drží v ruce 

ARE YOU OK? – NO, MY… HURTS! Poté, co si 

navzájem odpověděly, si kartičky mezi sebou 

vymění, a pak si teprve střihnou 1,2,3! Dále 

hra pokračuje, jak jste zvyklí. 

 

HRA 2: LEAP FROG GAME – týmově nebo ve 

dvojicích na téma DOCTOR, DOCTOR za 

použití frází MY…HURTS! 

 

HRA 3: LINES GAME – tentokráte nekladeš 

žádné otázky, pouze ukazuješ, že tě jako něco 

bolí. Děti musí říci co nejrychleji správnou 

frázi. Např.: chytni se za hlavu a děti řeknou 

MY HEAD HURTS! 

  

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 dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 


