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 Clothes 
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Clothes 

 Představíme si hlavní slovní zásobu na téma clothes - oblečení, vytahujeme ho z tašky 

šmátralky a společně si ho pojmenováváme 

 Využijeme různých aktivit i her k procvičení aktivní slovní zásoby – např. připínání 

kolíčků na oblečení, věšení určitých oblečení na prádelní šnůru podle slovního 

diktátu, rozeznávání obrázku podle malého detailu atd. 

 Zazpíváme si píseň Cookie put your trousers on, zatančíme si a naučíme se k ní 

pohyby. Píseň využijme i k dalším aktivitám k procvičení KSZ. Ukazujme obrázky, jak 

se objevují v písni, či je poskládáme ve správném pořadí. 

 Tvoříme krátká slovní spojení př. a red hat, a blue hat, opakujeme čísla a využíváme 

je k počítání oblečení 

 Procvičujeme slovní zásobu z předcházejících lekcí - big and small. Třídíme oblečení 

podle velikosti, zkoušíme, které je too big nebo too small. 

 Opakujeme základní pocity happy/sad.  

 Vybíráme oblečení pro Cookieho a seznamujeme se se základními slovesy: put on a 

take off 

 Hledáme pro Cookieho vhodné oblečení do určitého počasí nebo ročního období a 

postupně si představujeme vhodnou slovní zásobu. 

 Seznamujeme se frázemi Where are you? a Here we are. Schováváme sebe nebo naše 

kamarády pod šátky a procvičujeme nové fráze. 

 Aktivně zapojujeme frázi I like……, vybíráme věci, které máme a nemáme rádi, nebo si 

ukazujeme veselé a smutné smajlíky 

 Používáme TPR aktivity k opakování různých činností. 

 Využíváme pracovní listy 
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Klíčová slovní zásoba 

hat   T-shirt  take off   Where are you? 

shoes  jacket  happy    Here I am. 

trousers  mittens sad    Here we are. 

socks  put on  I like/I don´t  like  colours and numbers 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Easter 

 Děti se seznámí s Velikonočními tradicemi ve Velké Británii a anglicky mluvících 

zemí 

 Podnikneme spolu tzv. Easter egg hunt – budeme hledat vajíčka, roztřídíme je 

podle barev a velikosti a procvičíme si základní barvy 

 Seznámíme se se základní slovní zásobou týkající se Velikonoc a procvičíme si ji na 

různých aktivitách a hrách – př. zahrajeme si memory game – budeme hledat 

obrázky pod vajíčky 

 Zazpíváme si jednoduchou píseň Easter egg song, zatančíme si a naučíme se k ní 

pohyby 

 Společně si něco vyrobíme 
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Klíčová slovní zásoba 

Easter   egg hunt  basket   big/little 

Easter Bunny  cake   yummy  find   

Easter eggs  chocolate  chick   colours and 1-10 
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