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jsou pro výuku i procvičování zvoleny jiné aktivity
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Pracovní list 

Název aktivity: My classroom

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu moje třída, číslice 1 – 10, barvy

Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova, prvouka

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje třída, zopakování barev a číslic do 10

Forma práce: společné opakování slovíček, vypracování pracovního listu dle diktátu učitele

Časová dotace: 5 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, školní potřeby

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 24. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček z okruhu moje třída – žáci řadí školní pomůcky na lavici dle 
diktátu učitele

2. Několik žáků vždy přeříká celou řadu postavených předmětů
3. Utvoříme skupiny po 4, všechny děti se vystřídají, kdy 1 žák diktuje a ostatní tvoří 

řady předmětů - např. 3 tužky, 1 žlutá pastelka…
4. Učitel rozdá pracovní listy, vysvětlí práci
5. Podle diktátu učitele děti barevně kroužkují školní potřeby na řádcích
6. Řádek číslo 4 se vynechá, ten si děti doplní podle sebe a přečtou učiteli na známky, 

musí určit barvu, počet a pojmenovat věc (ostatní děti mohou ve dvojicích vybarvovat 
předměty v jednotlivých řádcích, pravidelně se střídají v diktování)






