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Úvod

Introduction

Soubor Angličtina v pohybu obsahuje, jak již název napovídá, pohybové hry 
všeho druhu, vhodné pro výuku anglického jazyka. Pohyb je pro děti přirozenou 
nutností a tyto hry jim umožňují uvolnit se, odreagovat a během hry načerpat sílu 
na další koncentraci. Ve spojení s pohybem si děti lépe pamatují, protože se vše 
ukládá do dlouhodobé paměti. A v neposlední řadě, jelikož se jedná o hru, děti ji 
vítají s nadšením a nepřijde jim, že během hry se vlastně učí. To dělá z pohybové 
hry nepostradatelnou součást výuky dětí.

V publikaci najdete různé druhy pohybových her. Od prstových her s říkankovým 
doprovodem přes hry běhací, soutěživé až po imitace a různé druhy cvičení. 
Každá z her má jiný přínos pro výuku cizího jazyka. Některé hry jsou vhodné 
pro seznámení se slovní zásobou, jiné pro její procvičování. Najdete zde hry na 
upevnění frází, reakcí na otázky a procvičení různých gramatických jevů.

Hry jsou rozděleny do tří kategorií podle rozsahu pohybu a jejich rozdělení je 
označeno symbolem, který se nachází v horním rohu. Podle symbolu tak zjistíte, 
jak hodně pohybová hra je a kolik prostoru na ni budete potřebovat. Některé 
hry mají dvojí nebo i trojí označení. V tom případě se jedná o více variant téže 
hry, kdy každá varianta vyžaduje jiný prostor a někdy se mění celá koncepce 
původní hry.

  Jedná se o prstovou hru, kdy děti sedí a pohybují pouze prsty nebo 
pažemi. Tato hra se dá hrát v sedě na koberci nebo v lavicích.

  Děti pohybují celým tělem, ale stojí u toho na jednom místě. 
Většinou kolem sebe potřebují trochu víc prostoru, ale i tak se 
hra dá hrát v  klasické třídě a s  trochou opatrnosti i v uličce mezi 
lavicemi.

  Tato hra vyžaduje prostor, kde děti mohou běhat nebo se jinak 
pohybovat. Většina her s  tímto označením se může i tak hrát ve 
třídě. Někdy je potřeba vytvořit si prostor odsunutím části lavic 
nebo uvolněním uličky mezi lavicemi.

V publikaci se objevují slovesa pohybu, která mohou být někdy matoucí. Proto 
přikládám slovníček základních sloves a frází. 
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Animals, plural

Můžeme přidat další sloky:

2 big dickie birds  … Ukážeme 2 prsty, paže obtáhnou 
velké kruhy, zamáváme křídly. Když 
se paže schovávají a vracejí, zvuky 

jsou pomalejší, hlubší.

2 old dickie birds  … Ukážeme 2 prsty, ruce se před tělem 
zatřesou, zamáváme pomalu křídly, 
hlas se celou sloku chvěje.  Paže se 
schovávají a vracejí velmi pomalu, 

zvuky jsou rozechvělé.

Děti sedí v kroužku, uprostřed jsou dva polštáře. 

Ve třídě mohou být před tabulí dvě židle. Učitel vybere dvě děti, které si sednou a představují 
Petra a Paula. Ostatní děti říkají říkanku a doprovází pohyby. Při jmenování ptáčků ukáží  

2 little dickie birds Ukážeme 2 prsty, ukazováček  
a palec jakoby drží minci,  

zamáváme křidélky.

sitting on the wall. 4 x se pleskneme do stehen.

One name Peter. Palec a ukazováček pravé ruky se  
do rytmu dotýkají (jako zobáček).

One name Paul. Palec a ukazováček levé ruky se  
do rytmu dotýkají.

Fly away Peter! Zvoláme a pravá paže se obloukem 
schová za záda – se zvuky Chip! Chip! 

a ťukáním zobáčku.

Fly away Paul! Zvoláme a levá paže se obloukem 
schová za záda – se zvuky Chip! Chip! 

a ťukáním zobáčku.

Come back Peter! Pravá paže se se zvuky a ťukáním 
zobáčku obloukem vrátí zpět.

Come back Paul! Levá paže se se zvuky a ťukáním 
zobáčku obloukem vrátí zpět.

2 lIttle dIckIe bIrds
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na jedno a druhé dítě. (První dítě by mělo být šikovnější, druhé kopíruje první.) Děti si přiloží 
ruce k ústům a zavolají: Fly away Peter!  Peter vstane a létá kolem kroužku (po třídě). Totéž 
se opakuje s Paulem. Podle vybrané sloky děti létají rychle s malými křidélky (little), rychle 
s velkými křídly (big) nebo velmi pomalu (old). Na znamení pak děti zavolají: Come back 
Peter! Peter si sedne zpět na polštář/židli. Totéž se opakuje s Paulem. Když hra skončí všichni 
zatleskají.

Na tuto variantu potřebují děti znát jména zvířat. Místo dvou ptáčků jmenuje učitel různá 
zvířata, která děti napodobují pohyby. Fly away se podle potřeby mění na run/swim/crawl/
jump/slither away! 

2 little  •  white mice, black spiders, grey dogs, ginger cats, red fish, blue butterflies, 
yellow ducks, brown rabbits, green frogs, brown snails, black bees  

2 big •  brown horses, grey elephants, orange giraffes, white eagles, blue sharks, pink 
pigs, brown cows, black and white zebras

2 long •  green crocodiles, black snakes

Animals, plural


