
Level 1 – Lekce 28A: Summer Clothes  

*Ke hře 1 si před hodinou na tabuli nakresli opičky a 

nezapomeň na 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: SUMMER 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 jednotlivým 

slovíčkům, opakují nejdříve slovíčko a pak 

celou větu DON’T FORGET 

YOUR…Vysvětlete si, co tato fráze 

znamená, nezapomeňte na gesta. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco 

špatně, pusť dané slovíčko znovu.  

Aktivní klávesy: Q a čísla 1-9. 

b. MINI LESSON  

c. SONG – písnička je hodně dynamická, 

využijte naplno gesta. Motivuj děti, aby 

nahlas opakovaly po Richardovi, refrén 

zpívejte všichni společně.  

 

7. HRA 1: BEACH MONKEY GAME –  

Nakresli na tabuli dvě opičky, pro každý tým 

jednu. Týmy si opičky pojmenují. Napiš pod 

sebe čísla od 1 do 6 a k nim přiřaď HAT, T-

SHIRT, SHOES, SHORTS, SHADES. K číslu 6 

napiš TAKE OFF YOUR… 

Rozděl děti do 2 týmů a urči, který tým začne 

(vítěz stříhání 1,2,3! nebo tým, který rychleji 

odpoví na tvou otázku).  Otevři WORDS 2, 

přejdi k prvnímu týmu a udělej gesto 

nějakého dnešního slovíčka. Nejrychlejší hráč 

daného týmu, který první vykřikne správné 

slovíčko, hází kostkou. Následně musí celý 

tým říci větu DON’T FORGET YOUR + slovíčko 

korespondující s číslem na kostce, ty jejich 

opičce tuto věc dokresli, přejdi k druhému 

týmu a celý postup opakuj. Pokud padne č. 6, 

soupeři řeknou TAKE OFF YOUR + jednu věc, 

kterou již má soupeřova opička na sobě a ty 

tuto věc opičce smaž. Vyhrává tým, který 

první kompletně obleče svoji opičku. 

 

NÁŠ TIP: 

Pokud padne č. 6 týmu, jejichž opička nemá 

na sobě vůbec nic, nebo některému týmu 

padne číslo věci, kterou již má opička na sobě, 

můžeš se slovy TRY AGAIN použít právo 

jednoho náhradního hodu. Pokud některý 

hráč výrazně převyšuje ostatní, gentlemansky 

předá právo svého hodu některému slabšímu 

kamarádovi, aby se prostřídali opravdu 

všichni. 

 

HRA 2: CIRCLE MY CLOTHES – použij karty 

s oblečením z obou lekcí WINTER i SUMMER 

CLOTHES a rozmísti je na magnetické tabuli. 

Vždy vyber 2 děti, které si stoupnou před 

tabuli zády k ní a do ruky si nachystají 

popisovač či křídu. Všechny děti se zeptají 

WHAT’S THE WEATHER LIKE? Jednomu 

sedícímu dítěti jako nastav mikrofon, a to do 

něj odpoví např. IT’S SUNNY. Obě děti stojící 

zády k tabuli se otočí a každý zakroužkuje 

jedno oblečení vhodné pro dané počasí, 

pokud to jde. Poté všichni společně řeknou 

DON’T FORGET YOUR + ZAKROUŽKOVANÉ 

OBLEČENÍ. Vyber další 2 děti a pokračuj, 

dokud nezakroužkujete všechno oblečení. 

 

8. DOMÁCÍ ÚKOL – děti mají za úkol si přečíst 

příběh. 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět SUMMER CLOTHES. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 



10. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 


