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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu rodina, popis členů 
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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, samostatná práce v pracovním listu

Časová dotace: 10 min.

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

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 16. 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… - opakování z minulé hodiny

3. Rozdání pracovních listů – učitel vysvětlí dětem, že musí zjistit, jaké členy rodiny 
mají jeho 2 kamarádi. Děti obcházejí své spolužáky, vyberou si někoho, kdo jim 
řekne, jaké osoby patří do jejich rodiny a žák je musí zakreslit do domečku, pak napsat 
i jméno spolužáka, to učiní 2x, ale musí i sám poskytnout informace.

4. Po vyplnění pracovního listu žáci představují před tabulí jednotlivě rodinu svého 
spolužáka a ten kontroluje, zda vše správně vyslechl, přeložil a nakreslil






