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Pracovní list 8

Název aktivity: Can/can´t

Procvičovaná látka: Modální sloveso can/can´t 

Vazba na jiný předmět: 

Cílová skupina: Beginners 8-9 years old

Cíl aktivity: Upevnit používání modálního slovesa can.

Forma práce: Asking, answering the questions, miming

Časová dotace: 30 minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1. The pupils repeat after the teacher and they also mime the action. If they 
do not know, the teacher helps with the miming.
I can play the piano.
I can ride my bike.
I can play tenis.
I can play the guitar.
I can cook.
I can play the drums.
I can play the tambourine.
I can play football.
I can swim.
The same we repeat with can´t
I can´t dance.
I can´t fly.
I can´t play voleyball.
I can´t sing.
I can´t draw.

2. One of the pupils mime the action and the teacher asks him a question:
Can you play football? If the answer is no, then goes on asking: Can you 
play tennis? So on, until the answer is YES.
When another pupil mimes the action, other pupils ask him questions 
instead of the teacher. This way pupils use the question:Can you…?

3. Four pupils stand in front of the vlase and tell others what they can 
do.Example: I can swim.

I can play the piano.
I can speak English.
I can dance.

Other pupils listen carefully and try to remember and say:
Fanda can swim.
Lucy can play the piano.
Joshua can speak English.
Adam can dance. 




