
Week 15 
Breakfast 

Školkové děti/ kindergarten and preschool

How to: Every week we create a set of lesson plans.  
You can use them separately, or with videos and other materials available 

on our website. I highly recommend to 
 go through the instructions beforehand. 

 Thank you for trying out our lesson plans and have fun.  
Let us know how it’s going:) 

Yours Kaja and Luke  Kája a Luke 
Jak na to: Každý týden objevíte několik lesson plánů, které bychom normálně využili v naší živé výuce. Budeme si s nim hrát 
i při online Skype spojení s dětmi, ale jdou krásně využít i samostatně. Radím nejdříve pročíst a připravit si, ale budu se 
snažit psát instrukce tak, aby vám příprava zabrala co nejmíň energie a času. Součástí jsou i videa s básničkami, případně 

odkaz na youtube.  

Instrukce máte v angličtině a češtině a je jen na vás kolik vět z angličtiny si vyberete.Jo a ještě jedna pomůcka: ZELENÉ 
VĚTY JSOU ZELENÉ PROTO, ŽE MOHOU RODIČŮM POMOCI S TÍM JAK S DĚTMI MLUVIT A JAKÉ FRÁZE A VÝRAZY POUŽÍVAT.  

Děkujeme moc, že jste s námi a budu moc ráda za fotku, obrázek, video, jak vám to s námi doma jde. Můj email je 
karolina.shipstead@icloud,com a číslo je 604115928 a ráda se s vámi spojím na Facebooku (PlaygroundE) whatsapp, viberu, 

instagramu (karolinashipstead), telegramu a každé úterý a čtvrtek na Skypeu (Playground English). Dávejte na sebe pozor a 
pusu dětem.  
Kája a Luke 



SONG- BROTHERS

LISTEN TO OUR NEW SONG:)



wednesday/ středa
OUR NEW SONG IS ABOUT MOM AND DAD AND TWO BROTHERS. THEY LIKE BREAKFAST. AND WE ARE GOING TO MAKE BREAKFAST 

FOR THEM TODAY. LOOK AT THE PICTURE AND TRACE AND COLOUR AND DRAW WHAT YOU EAT FOR BREAKFAST. TRACE THE 
WORDS AND MATCH THE WORDS WITH THE PICTURES. 

Máme novou 
písničku, je 
o mamince, 
tatínkovi a 

dvou 
klucích. A 
oni rádi 
snídají. 

Dneska jim 
připravíme 
snídani a 
sobě taky. 
Koukni na 
obrázek a 
obtáhni, 

vybarvi nebo 
dokresli co 
si rád dáváš 
k snídani. A 

jestli 
chceš, tak 

se pusť i do 
obtahování 
slov a ty 

pak s 
maminkou 

nebo 
tatínkem 
spoj s 

obrázkem.

WHAT IS 
THIS? 

DO YOU LIKE 
EGGS? 
DO YOU 
DRINK 
WATER? 

IS THIS AN 
APPLE? 



DOMINOES/ domino
Breakfast is ready, it’s time to play….dominoes. Make your own:) Colour all the food and drinks, tell your mom and 
dad what you like, cut it and paste it into the frame on the other page. Add one more picture and then? LET’S PLAY!  

PICK WHAT YOU LIKE. DO YOU LIKE THIS? NO? AND DO YOU LIKE THIS? CUT IT. PASTE IT. NICE, GREAT JOB! LET’S PLAY 
DOMINOES.

Jdeme si 
vyrobit 
domino. 
Vybarvi 
jídlo a 
pití, 
řekni 

mamince 
a 

tatínkov
i co máš 
rád/a, 

vystříhe
j a 

nalep do 
rámečků 
na další 
straně. 
Nezapome

ň 
dokresli
t jeden 
vlastní 
obrázek 

a…. 
domino 
je na 
světě. 
Have 
fun. 

My version 
of dominoes



DOMINOES 2/ domino 2


