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Anotace:        Tento pracovní list je zaměřen na procvičování 
základní barvy, procvičují jejich poznávání dle poslechu, procvičují jejich 
použití při vybarvování obrázků dle anglického diktátu.
žáci neučí psát ani číst, proto volíme jiné formy práce.
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Tento pracovní list je zaměřen na procvičování barev. Děti znají 4 
základní barvy, procvičují jejich poznávání dle poslechu, procvičují jejich 
použití při vybarvování obrázků dle anglického diktátu.
žáci neučí psát ani číst, proto volíme jiné formy práce.
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rozvoji výuky cizích jazyků

Datum ověření: 6.3.2012

barev. Děti znají 4 
základní barvy, procvičují jejich poznávání dle poslechu, procvičují jejich 

V 1. ročníku se 



Pracovní list 

Název aktivity: Colours

Procvičovaná látka:    Barvy – červená, modrá, zelená, žlutá

Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: procvičení základních barev – umět určit barvu dle poslechu, vybarvit obrázek                         
dle anglického diktátu

Forma práce: společná práce na tabuli a v pracovním listu, poslech, samostatná práce  -
vybarvování dle diktátu

Časová dotace: 8 – 10 min.

Pomůcky:  kopie pracovního listu, barevné pastelky, kresba na tabuli, barevné papíry

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 6. 3. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1.   Opakování barev – společně dle barevných papírů, které učitel zvedá.
2.   Zvedání barevných pastelek dle diktátu učitele
3.   Vybarvování 1. obrázku v pracovním listu – 1 žák na tabuli, ostatní v pracovním   

listě, společně kontrolujeme dle tabule
4. Diktát – učitel střídá barvy – jmenuje je anglicky a děti vybarvují obrázek 

v pracovním listu dle pokynů, opakujeme několikrát dle potřeby
5. Výměna pracovních listů mezi dětmi a společná kontrola
6. Sebehodnocení






