
Patch’s house 

 Bedroom, bathroom, living room, kitchen, stairs, noisy, quiet, up, down. 

Is that right? Where does it go? Perfect! 

 

 Lekce 1 

 Hello 

 How many children are there? 

 Game up and down  

Každé dítě má před sebou schod. Na pokyn up jde na schod na pokyn down jde dolů. 

 Představíme se karty s názvy pokojů. 

 Karty dame na tabuli a do prostřed si dame schody.  Ukazuji prsty jak jdu po 

schodech up the stairs or down the stairs a ptám se What is here. A děti odpovídají 

podle toho do jakého pokoje jdu. Přidáme slovíčka right and left. 

 Do každého rohu místnosti rozmístíme karty a pak říkáme dětem např. Lenko go to 

the bedroom….atd. Po té mohou pokyny dávat děti. 

 Pracovní list – dokreslíme a vybarvíme si schody. Pak každý předvádí kam jde dle 

pokynů a nebo dle písničky CD 2 song 1 

Lekce 2 

 Hello 

 How many children are there? 

 Opakování slovní zásoby : Ve prostřed místnosti nakreslím čáru, dám karty s 

oblečením na jednu polovinu čáry a karty s hračkami na druhou polovinu čáry. Když 

řeknu název některé karty děti musejí skočit na správnou stranu. Pokud řeknu toys or 

clothes děti zůstávají stat na čáře. 

 Story CD2 track 4 – Hýbu patchem tak jak je uvedeno v příběhu 

 Hra s plakátem – jedno dítě dostane Patche a dává ho dle pokynů do správné 

místnosti. 



 Hra Where am I? Předvádím něco z příběhu a děti podle toho určují v jakém pokoji 

jsem. Mohu karty rozmístit do rohů místnosti a děti se podle toho co já předvádím 

přemístí do správného pokoje. 

 Dám karty na tabuli, jedno dítě si zavře oči a dá prst na některou z karet. Zeptám se 

ostatních Is it the bathroom? Ostatní odpovídají yes or no.  Try again. 

 

Lekce 3 

 Hello 

 How many children are there? 

 Zopakujeme si kdo je v jaké místnosti. 

 Hra s kartami – Karty s místnostmi dame na jednu stranu a karty se členy rodiny na 

druhou, tak aby nebyly vidět. Vyberu pak z každé hromádky jednu kartu. Is that right? 

Mummy is in the bathroom? Děti odpovídají yes or no. Pokud to není správně dame 

karty zpět na stejné místo. 

 Dáme karty na nástěnku a budeme předvádět společně s dětmi. 

I sleep in the bedroom. I cook the food in the kitchen. I watch TV in the living room. I 

have a bath in the bathroom.  Zahrajeme si pantomimu, dvě děti jdou za dveře a 

připraví si scénku z jednoho pokoje ostatní hádají v jakém pokoji jsou a co dělají. 

 Room song 5 

 Říkám dětem I cook the food in the bedroom. A děti odpovídají yes or no. 

 

Lekce 4 

 Hello 

 How many children are there? 

 Opakování tvarů. Postavíme si dům z tvarů a zopakujeme si jejich názvy. 

 Připravím plakát a dám Patche do jednoho z pokojů, po té ho zakryji a ptám se dětí 

Where is Patch? Děti odpovídají v jakém je pokoji. Když se trefí tak obázek ukáži a 

některé z dětí mě vystřídá. 

 Popisujeme věci na obrázku – říkáme si co se v jakém pokoji nachází. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


