
What weather! 

 

Slovní zásoba : dress, jumper, coat, boots, hat, red, green 

                            Hello, Bye – bye, How are you? What is your name? 

                           What is the weather like? Sunny, cloudy, windy, raining 

                             Season, Spring, Summer, Autumn, Winter 

 

Lekce 1 

 Hello song ( cd 4) 

 

 V kroužku říkáme What is your name? How are you? 

 

 Play Knock ,knock! 

Z krabice postupně vyndáváme obrázkové karty s počasím. 

Ptáme se jaké máme počasí : Is it raining today? Děti se podívají z okna a podle 

toho odpovídají. 

 Weather song (27 cd) 

Zahrajeme si hru na počasí. Děti se rozmístí po třídě. Pustíme cd 29, řeknu 

Just like me! Děti budou opakovat to co dělám já. 

 Weather mime 

Děti předvádějí počasí. 

 Děti rozdělíme do čtyř skupin a každá skupina si vylosuje jednu kartičku 

s počasím, kterou pak nakreslí. Karty nám poslouží k tomu, abychom si 

každou angličtinu společně řekli, jaké máme počasí. 

 Pracovní list 

 

Lekce 2 

 Hello 

 Weather song ( cd 27) 



Ukazujeme kartičky ve stejném pořadí, v jakém se zpívají v písničce. 

 

 Story What weather! ( cd 30) 

Hrajeme si s plakátem. Dáváme samolepky na správné místo a říkáme. Ooh it’s 

cloudy. I want my jumper. 

 Rozložíme karty na koberec a ptáme se dětí, aby našly tu správnou kartu. 

Find the dress. Is it a dress? 

 

 Who’s got….? 

Pěti dětem dáme do ruku obrázkové karty tak, aby je ostatní děti viděli. Poté se 

ptáme Who’s got the dress? Ostatní děti odpovídají, kdo drží danou kartu 

v ruce. 

 Who’s wearing a jumper? 

Držíme v ruce odpovídající kartu a ptáme se dětí. Ten kdo má na sobě stejnou 

věc jako na obrázku si stoupne. 

 Pracovní list 

 

Lekce 3 

 Hello song 

 

 Weather song (Cd 27) 

 

 Song Im going out to play (cd 31) 

 

 Is it a….? 

Začnu na tabuli kreslit oblečení, zastavím a zeptám se Is it a hat? Děti 

odpovídají yes or no. 

 Clothes mural 

Děti si vezmou katalog s oblečením a dle instrukcí vybírají oblečení, které si 

vystřihnou a nalepí na společný papír. 

 What are you wearing? 



 Pracovní list 

 

Lekce 4 

 

 How are you song 

 

 Song I’m going to play (cd 31) 

 

 Story What weather! 

Připravím si plakát a samolepky, které nalepuji dle vyprávění v příběhu. 

 What’s missing game 

 

 Sunny / raining mural 

Na jeden velký papír nakreslím slunce a na druhý déšť. Děti budou kreslit 

oblečení, které se hodí do daného počasí. 

 Zahrajeme si kvarteto na procvičení slovní zásoby 

 

 Vyrobíme si okénko s ročním obdobím 

 

 

 

 

 

 

 


