
Level 1 – Lekce 27B: Winter Clothes 

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 WINTER CLOTHES 

5. DRINK TIME  

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: WINTER CLOTHES 

Ubezpeč se, že si děti tuto lekci doma 

procvičovaly. 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: 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. 
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HRA 2: ISLANDS GAME – budeš potřebovat 

vytisknuté hrací plány, hrací kostky a barevné 

žetony (nebo figurky). Děti rozděl do dvojic či 

trojic, každá skupinka obdrží 1 hrací plán, 1 

kostku a barevné žetony (figurky), pro každého 

hráče 1. Děti si vylosují, kdo začne (1,2,3!). Hráč 1 

hodí kostkou, posune se o správný počet 

políček vpřed a použije frázi PUT ON YOUR… 

nebo TAKE OFF YOUR…+ OBLEČENÍ, KTERÉ VIDÍ 

NA OBRÁZKU, kam umístil svoji figurku. Pokud 

to neumí říct, protihráč mu pomůže nebo 

pomůžeš ty. Hráči se v hodu kostkou střídají. 

Kdo dojede první do cíle, má bod a začíná další 

kolo, ve kterém začíná další hráč.  

 

Hru můžeš zatraktivnit tak, že hráč musí do cíle 

hodit přesný počet bodů. Pokud ne, pak se 

od cíle odrazí o zbývající počet bodů zpět ☺.  

 

Vyhrává hráč s největším počtem bodů. Na 

závěr hodiny můžeš vyhodnotit i celkového 

vítěze. Všechny děti se postaví a ty řekneš: Kdo 

nevyhrál ani jednou, tak si sedne. Kdo vyhrál 1x, 

tak si sedne atd., poslední stojící hráč je vítěz, 

kterému všichni zatleskají. 

 

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. 
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