
Level 2 – Lekce 23B: Coloured Beards 

Vytiskni pro děti černobílé masky pirátů (doporučuji 

tvrdý papír) a připrav pro ně lepidlo a dřívka. Děti 

budou potřebovat pastelky a nůžky na vymalování a 

vystřižení masek. 

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 COLOURED BEARDS – 

rozdej dětem archy s maskami. Pouštěj písničku 

a děti si za jejího prozpěvování masky vymalují a 

vystřihnou. Rozděl děti do osmi skupin a každé 

skupině zadej 1 barvu vousů dle písničky. Pro 

rozdělení barev můžeš použit tvé karty s piráty. 

Po vymalování a vystřižení masek si na ně 

nalepte dřívko, za které pak mohou děti masky 

držet.  

 

Jakmile jsou masky vyrobeny, je čas zazpívat si 

s nimi písničku. Děti si stoupnou do kruhu tak, 

aby vždy piráti jedné barvy vousů stáli vedle 

sebe. Během refrénu si nasadí masky všichni, 

poté vždy jen piráti s právě zpívanou barvou a 

ostatní na ně ukazují. 

 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: COLOURED BEARDS 

 

Pokud ti ještě zbývá čas, tak přejdi ke hře 

 

7. HRA: COPS AND ROBBERS – pro tuto hru 

musíme využít písničku z lekce WHOSE IS IT? 

Najdeš ji téměř na konci softwaru v levelu 

MEGA. I když děti tuto otázku ještě neznají, tak 

se ji během hry určitě rychle naučí 😊. Připrav si 

předem nějakou tašku nebo batoh, který nech 

ležet někde v rohu místnosti. Uvnitř této tašky 

ukryj nějakou věc, o které budeš v rámci tvého 

příběhu tvrdit, že ti byla jako odcizena a že zloděj 

je jako v téhle místnosti stále mezi námi. 

Náhodou jako objevíš podezřelou tašku, ze které 

vytáhneš ztracenou věc. Vaším společným 

úkolem nyní je zjistit, komu ta podezřelá taška 

jako patří. Pustíš písničku a všichni za 

současného pohybu kolem dokola zpíváte 

WHOSE IS IT? WHOSE IS IT? Písničku zastav ukaž 

na jedno z dětí a řekni např. IT’S LENKA’S! 

Zuzanka se jako snaží vzít tu věc a utéct, ale 

ostatní ji dopadnou a hra pokračuje WHOSE IS 

IT? WHOSE IS IT? Tentokráte Lenka ukáže na 

dalšího kamaráda a řekne např. IT’S FILIP’S! atd. 

V následujícím videu můžeš vidět, jak si hru 

zahrát. Pouze nahraď přivlastňovací zájmena 

HERS / HIS jmény dětí. Např. IT’S PETR’S! IT’S 

ZUZANA’S apod.  

https://www.youtube.com/watch?v=rBXN9XOc

Bm8 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – pokud máte chuť a čas, tak si ještě 

jednou zazpívejte písničku v maskách a ústně se 

rozlučte. 

https://www.youtube.com/watch?v=rBXN9XOcBm8
https://www.youtube.com/watch?v=rBXN9XOcBm8

