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Pracovní list 1

Název aktivity: Animals

Procvičovaná látka: Vocabulary-animals. Use of simple sentences with the verbs to 
have and to be.

Vazba na jiný předmět: Biology

Cílová skupina: Beginners 8-9 years old

Cíl aktivity: Speaking about animals,  describing them.

Forma práce: Presentations

Časová dotace: 45 minutes

Pomůcky: Animal pictures

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál včetně obrázků byl vytvořen v programu Word 2007.



1. Activity with pictures
Every pupil gets one picture of an animal (a tiger, a fish, a cow, a duck, a 
spider, a giraffe, a rhinno, a hippo, a hamster, a guinea-pig, a mouse, a 
crocodile, an elephant, a parrot, a monkey).The teacher says sentences 
and pupils put their picture up if  the sentence is true for their picture.
Sentences: I am black/brown/white/grey

I have got four legs/two eyes, a long tail
I am big/small
I live in Africa
I live in the water/on a farm

2.  Moving activity
Pupils stand up and make groups. In each group should be animals which       
have something in common. We say in Czech language and then in English 
what they have in common and the teacher writes the names of animals on 
the board. At the end of this activity there are all animals written on the 
board.

3.  Remembering the animals
The teacher calls out  the name of an animal and the pupil who has the 
appropriate animal stand up and show it to the class. The pupil can also 
make a sound of the animal.

4.  Animal´s meeting
The teacher chooses two pupils with their animals and the pupils meet, 
introduce themselves and try to remember some sentences from activity1.
The one who remembers more sentences is the winner. The teacher is 
helpful during this activity
Example: Hello I am a tiger

Hello I am a hamster
I have got four legs
I am small
I live in Africa
I am brown

The teacher can help with the sentence, especially with the sentences I have 
got/I am.

5.  Writing
     The pupils write the names of animals into their schoolwork books.

           

      




