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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu rodina a popis 
obrázku nebo fotografie členů rodiny. Žáci v 1. třídě se neučí v anglickém 
jazyce číst ani psát, proto jsou pro výuku i procvičování zvoleny jiné 
aktivity

                                                        VY_22_INOVACE_303



Pracovní list 

Název aktivity: My family

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu moje rodina, vytvoření krátké věty – Já mám …

Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova, anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje rodina, zopakování a doplnění krátké 
věty

Forma práce: společné opakování slovíček, práce ve dvojicích

Časová dotace: 10 - 15 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, fotografie nebo obrázky členů rodiny CD s písní, 
karty s obrázky členů rodiny

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 13. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček se zpěvem s písničkou na CD, vše doprovázeno pohybem, určení 
žáci zvedají zároveň karty osob, o kterých se právě zpívá

2. Několik žáků představí podle fotografie svoji rodinu, učitel pomáhá při vytváření 
krátké věty: Já mám…

3. Rozdělení do dvojic, ve dvojicích si děti představí svoji rodinu na obrázku
4. Rozdání pracovních listů, do horního okénka děti nakreslí svoji rodinu, do spodního 

rodinu svého  spolužáka ve dvojici a budou osoby popisovat, učitel obchází lavice, 
opravuje, pomáhá s popisem

5. Nejlepší dvojice představí svůj obrázek a popis ostatním






