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Anotace: Tento pracovní list je zaměřen procvičení nových barev – oranžová, 
růžová, hnědá. Dále opakování číslic 1 – 9 a 4 základních barev. Nově se 
děti naučí slovo tmavá a světlá. Vše využijí při vybarvování dle návodu. 

                        V 1. ročníku žáci v hodinách anglického jazyka nepíši ani nečtou, proto   
                        využíváme jiné formy práce.  
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Pracovní list 

Název aktivity: Easter

Procvičovaná látka: Barvy  - 4 základní barvy, nácvik nových barev oranžová, růžová, hnědá. 
Seznámení  s novými slovíčky světlý – light, tmavý – dark, 
Velikonoce – Easter, opakování rodina

Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova, matematika, prvouka

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: zopakování základních barev, nácvik nových barev – oranžová - orange, růžová -
pink, hnědá – brown, seznámení s novými slovíčky – light, dark, Easter a jejich použití

Forma práce: poslech, plnění příkazů dle diktátu učitele, výběr barev dle poslechu,  práce ve 
dvojicích, určování barev, opakování anglických slovíček – výslovnost, práce v pracovním 
listu

Časová dotace: 20 minut

Pomůcky: CD – básnička – barvy, barevné pastelky, soubor barevných papírů v tmavém a 
světlém odstínu do dvojice, tabule, barevné křídy, pracovní listy

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 20. 3. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Opakování základních barev modrá, zelená žlutá a červená dle poslechu – děti zvedají 
barevné pastelky

2. Seznámení s novými barvami – oranžová, hnědá, růžová – děti opakují výslovnost po 
učiteli

3. Na chodbě na 3 místech jsou rozmístěny barevné papíry s novými barvami, děti běhají 
k barvě, kterou učitel vysloví.

4. Nová slovíčka dark , light – děti poznávají světlý a tmavý odstín dané barvy ve 
dvojicích v souboru barevných papírů

5. Opakování barev 1 – 9 na tabuli, děti dle diktátu učitele se střídají a píší čísla na tabuli 
podle určených barev

6. Děti diktují čísla i číslice svým spolužákům, kteří je píší na tabuli.
7. Žáci zakroužkují dle diktátu učitele v pracovním listu číslice – společná kontrola – děti 

zopakují anglicky a řeknou česky, pojmenování členů rodiny na obrázku
8. Samostatně děti vybarví pracovní list
9. Pracovní listy vyvěsíme na magnetickou tabuli – děti mohou samostatně zhodnotit 

chyby – pracovní listy by měly být vybarveny stejně – společné hodnocení samostatné 
práce.






