
Level 1 – Lekce 27A: Winter Clothes  

*Nakresli si  před hodinou na tabuli opičky pro dnešní 

hru, ke které budeš potřebovat i velkou 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: WINTER CLOTHES 

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 

jednotlivá slovíčka, poté za doprovodu gest 

opakují i celé věty. Pozor, chybí zájmeno 

YOUR, takže doporučuji použít tuto frázi 

bez softwaru. Doporučuji začít oblékáním a 

pak si celou slovní zásobu projet i se 

svlékáním. Kontroluj výslovnost, pokud je 

něco špatně, pusť dané slovíčko znovu. 

Dbejte na gesta. Aktivní klávesy: čísla 1-8. 

(POZOR NA SKRYTÁ SLOVÍČKA) 

b. MINI LESSON – pozor na PUT ON YOUR 

BOAT/NOSE ☺ 

c. SONG – během písničky dělejte jako, že 

jdete ven a poté zase zpět dovnitř. Na konci 

písničky děti upozorni na opičku, jak je 

modrá. Asi ji někdo vystrčil neoblečenou 

ven, teď je jí zima a my ji v následující hře 

zase oblečeme ☺ 

 

7. HRA: FREEZING MONKEY – budeš potřebovat 

velkou hrací kostku. Rozděl děti na 2 či 3 týmy a 

nakresli na tabuli pro každý tým 1 opičku. Za 

použití gest vždy jednotlivým týmům ukazuj, že 

si jako něco oblékáš nebo svlékáš, nejrychlejší 

člen daného týmu hází kostkou a nakreslí část 

oblečení, které koresponduje s číslem na 

kostce, současně celý tým řekne celou větu PUT 

ON YOUR… 1=hat 2=scarf 3=coat 4=boots 

5=gloves  

6=take off your...! – v tomto případě soupeřův 

tým vybere, co si má opička sundat, k tomu 

použije větu TAKE OFF YOUR… a ty danou část 

oblečení umažeš. Pokud některý z hráčů 

v průběhu hry hodí číslo oblečení, které je již 

oblečeno, použijeme známé TRY AGAIN! a tento 

hráč deleguje na druhý hod svého kamaráda. 

Vítězí tým, který jako první obleče svoji opičku. 

http://genkienglish.net/winterclothes.htm 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět WINTER CLOTHES. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 

http://genkienglish.net/winterclothes.htm

