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Anotace: Tento list je zaměřen na procvičování a opakování slovíček z okruhu 
rodina, opakování barev a čísel do 10. Žáci si zkusí vytvořit jednoduchou

                        větu. Žáci v 1. třídě se neučí v anglickém jazyce číst ani psát, proto jsou 
pro výuku i procvičování zvoleny jiné aktivity 
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Pracovní list 

Název aktivity: Visit

Procvičovaná látka: číslice do 10, rodina a její členové, sestavení jednoduché věty

Vazba na jiný předmět: matematika, prvouka, 

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je zopakování slovíček z tématu rodina, na základě vzoru vytvořit 
jednoduchou větu z již známých slovíček, vypracování pracovního listu dle pokynů 
zadávaných v anglickém jazyce a tím i procvičení číslic do 10

Forma práce: plnění zadaného úkolu dle pokynů v anglickém jazyce v pracovním listě

Časová dotace: 10 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, CD s písní My family + karty

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 3. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování číslic do 10 v anglickém jazyce s učitelem
2. Zopakování číslic do 10 ve dvojicích – jeden žák ukazuje prsty a druhý říká anglicky 

počet, na pokyn učitele výměna
3. Zopakování členů rodiny dle obrázků na kartách formou písně – určení žáci zvedají 

karty s obrázky členů rodiny
4. Po rozdání pracovních listů učitel vysvětlí dětem práci a řekne krátkou větu o tom, kdo 

jde do jakého domečku, žáci si ve dvojicích trénují obdobné věty a doprovázejí 
ukazováním v pracovním listě

5. Po nácviku žáci zakreslují pohyb dle pokynů učitele, který střídá nepravidelně členy 
rodiny, domečky i barvy, kterými děti vyznačují cestu.

6. Společná kontrola – jednotliví žáci opakují věty podle toho, jak zakreslili cestu, kterou
diktoval učitel










