
Anglický jazyk 

 Where´s my teddy bear? - story 

 Robby Rabbit vocabulary revision 
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Where´s my teddy bear? 

 Začátkem školního roku nás bude provázet náš známý králíček Robby Rabit. Brzy k němu 

přibude nový kamarád.  Budeme se s Robbym vítat a tancovat na úvodní písničku Hello song. 

 Společně si zopakujeme slovní zásobu, kterou už známe. Na různých aktivitách si procvičíme 

číslovky do deseti, budeme počítat rychle, pomalu, budeme skákat, dupat, tleskat atd., 

spočítáme různé předměty a budeme reagovat na otázku How many? 

 Na TPR aktivitách si osvěžíme různé činnosti, které známe. Budeme skákat, tancovat, běhat 

či létat. Zahrajeme si jednoduchou hru Stop/Go nebo na mrazíka Freeze. 

 Připomeneme si různá zvířátka a jídlo, které známe. Zahrajeme si hry s tzv. Flashcards. 

Budeme je postupně odkrývat a hádat, co je to za obrázek. Spočítáme obrázky, řekneme si, 

jakou mají barvu či je rozřadíme podle velikosti. Budeme reagovat na otázky What colour? 

nebo How many? 

 Seznámíme se s novou slovní zásobou, kterou si procvičíme na hrách a aktivitách s využitím 

karet, pomůcek či TPR aktivit. 

 Naučíme se krátkou říkanku Teddy bear, teddy bear a k ní jednoduché pohyby. Zahrajeme si 

na medvídky a využijeme k tomu zvířecí čepičky. 

 Procvičíme si části těla a jejich počet a zkusíme tvořit, krátká spojení např. two eyes. Peříčkem 

pošimráme svůj nosík nebo našeho kamaráda, houbičkou umyjeme miminko či dáme 

Robbymu nebo Teddymu pusu na různé části těla. 

 Zopakujeme si pocity a vyjádříme, jak se cítíme. K Teddymu budeme lepit různé pusinky a 

měnit tím jeho pocity. Podle pokynů budeme hledat správný obrázek, který odpovídá k 

určitému pocitu. 

 Zazpíváme si píseň If you´re happy song a ukážeme si k ní pohyby. Budeme na ní zpívat, 

tancovat a tím procičovat slovní zásobu. 

 Zahrajeme si hru na schovku. Teddy se nám ve třídě schová a my ho budeme společně hledat 

a využívat výrazy Yes/No, pokud se k němu budeme vzdalovat či přibližovat. Při hledání si 

také zazpíváme píseň Where´s my teddy bear? 

 Na čtyřech kartách si ukážeme a poslechneme nový příběh. Připomeneme si novou slovní 

zásobu a jednoduchými otázkami zjišťujeme jeho porozumění. Karty zkusíme poskládat, jak 

šly v příběhu za sebou a snažíme se pojmenovat a vyjádřit, co má jakou barvu aj. 
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Hlavní klíčová slovní zásoba 

ears  happy   Mummy  chair  dog 

eyes  sad   Daddy   round  sister 

nose  tired/sleepy  colours  turn  ball 

tummy  angry   table   step  under 

mouth  1-10   bed   garden  Where´s .....? 
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