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z tématu moje třída. Žáci v 1. třídě se neučí v anglickém jazyce číst ani 
psát, proto jsou pro výuku i procvičování zvoleny jiné aktivity

                                                        VY_22_INOVACE_301



Pracovní list 

Název aktivity: My classroom

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

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 třída, 
vypracování pracovního listu

Forma práce: společné opakování slovíček, samostatná práce v pracovním listě

Časová dotace: 5 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky,

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 10. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování číslic 1 – 10 formou hry, kdy 2 žáci u tabule mají zavázené oči, učitel jim 
pošeptá anglicky číslo, které mají napsat a ostatní žáci hádají, které to je

2. Další žáci tato čísla kroužkují barevnými křídami podle toho, jakou barvu jim 
spolužáci vyberou

3. Opakování slovíček z okruhu moje třída formou hra |Kuba řekl – žáci se musí vždy 
dotknout toho předmětu, který učitel řekne

4. Učitel rozdá pracovní listy, kde žáci samostatně vypracují úkol – spojování bodů podle 
čísel, kdo bude hotov, musí anglicky říci učiteli, co je na obrázcích

5. Učitel určí postupně dvojice, které si sednou spolu a budou si anglicky diktovat barvy, 
kterými předměty vybarví






