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Anotace: Žáci si tímto pracovním listem upevňují slovní zásobu týkající se volno 
časových aktivit, jako sportu a hudebních nástrojů. V úvodu si žáci 
zopakují danou slovní zásobu mimo jiné i při mimickém předvádění, což 
je velmi oblíbené.Poté se naučí  používat daný druh sportu se správným 
slovesem DO,PLAY nebo GO.Tuto gramatiku je pak potřeba 
v následujících hodinách dále procvičit. Na závěr procvičují otázku „Do 
you…“, kterou již znají z předchozích hodin.
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Pracovní list 4

Název aktivity: Free time

Procvičovaná látka: Vocabulary concerning free time activities. The question Do 
you…?

Vazba na jiný předmět: Civic education

Cílová skupina: Beginners 9-10 years old

Cíl aktivity: Speaking about free time, asking about free time activities.

Forma práce: Miming, using gestures

Časová dotace: 45 minutes

Pomůcky: Sport picture, pictures with musical instruments

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1. To warm up, the teacher shows the pupils pictures with musical instruments and sports 
to remind or learn the vocabulary.

SPORTS: football, tennis, table tennis, floorball, basketball, volleyball, swimming, 
skiing, sledging, surfing, aerobic, judo, karate, kick-box.
MUSICAL INSTRUMENTS: the piano, the drums, the flute, the guitar, the violin, 
the trumpet.

2. The pupils stand in a circle and one after another mime a kind of sport or a musical 
instrument.Others must guess the right word.

3. The teacher prepares three columns on the board.
4. The pupils go on miming and guessing and the teacher every time uses the right verb 

which goes with the word and writes it on the board. Pupils repeat after the teacher.

PLAY GO DO
football swimming aerobic
tenis skiing judo
table tenis sledging karate
floorball surfing kick-box
basketball zumba
volleyball
the piano
the drums
the flute
the guitar
the violin
the trumpet

5. The teacher mimes (it is pupils´favourite) and the pupils use the right phrases.
For example:PLAY FOOTBALL

DO JUDO
GO SLEDGING
PLAY THE PIANO (the teacher focuses on using the definite article)

6. The pupils sit down and they are given 5 minutes to write down as many sports and 
musical instruments as they can in the right column. They can not see it on the board. 
After 5 minutes they exchange their schoolwork books and check other pupil´s  
phrases from the board. They count the right phrases and say the number loud, the one 
with the highest number is the winner.

7. The teacher introduces the question DO YOU…..? To practice the question DO 
YOU….?, pupils ask the teacher the question DO YOU PLAY THE DRUMS?

DO YOU DO KARATE?
The teacher gives the answers: YES,I DO

NO,I DON´T.
Each pupil has got 1 minute to ask as many questions as he can remember.




