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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování barev, čísel do 10, procvičení slovíček 
z okruhu moje tělo, kreslení dle diktátu. 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: My body

Procvičovaná látka: číslice 1 – 10, opakování barev, slovíčka z okruhu moje tělo

Vazba na jiný předmět: prvouka, výtvarná výchova, matematika

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování číslic 1 – 10, barev, procvičení slovíček z okruhu moje tělo, 
nakreslení obrázku dle diktátu učitele

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

Časová dotace: 15 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, CD s písničkou o těle, malé prázdné listy papíru

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 10. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování částí těla formou hry Kuba řekl – děti postupně vypadávají, vítězové si 
mohou zvolit svůj tým pro další aktivitu

2. Děti jsou rozděleny do skupin, každý dostane 4 malé prázdné listy papíru, na které 
bude kreslit dle diktátu učitele části těla, barvy si zvolí sám

3. Takto má každá skupina k dispozici několik obrázků hlav , rukou, nohou, těla
4. U jedné skupiny učitel ukáže, jak budou děti pracovat, jak si vytvoří příšeru, která 

bude mít např. 6 rukou, 3 hlavy…
5. Určený žák musí říci, co vše jeho příšera má
6. Dále pracují žáci ve skupinách, kdy vedoucí skupiny (vítěz předešlé hry) určuje, kdo 

bude tvořit příšeru a kdo bude říkat, jak vypadá
7. Učitel obchází skupiny a kontroluje, zda žáci správně vyslovují a určují i barvy a počet
8. Učitel rozdá pracovní listy, kde mají děti nakreslenu 1 příšeru, kterou společně vybarví 

a popíší
9. Na 2. polovinu budou kreslit příšeru dle pokynů učitele, případně žáků
10. Společně si děti obrázky prohlédnou a určí, zda procovaly správně






