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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu moje tělo a rodina.
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: slovíčka z okruhu moje tělo, rodina

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk, výtvarná výchova

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje tělo, rodina

Forma práce: vypracování pracovního listu dle diktátu učitele, hra s vytvořenými kartami

Časová dotace: 10 - 15 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, nůžky, volné listy  A4 - pro každého žáka 1, do 
dvojice 1 prázdnou kartu - stejný formát jako vytvořené karty)

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 11. 5. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček z okruhu moje rodina – učitel dává dětem hádanky v českém 
jazyce – typu maminka tvojí maminky je tvoje….  Děti odpovídají anglicky

2. Zopakování částí těla formou hra Kuba řekl (dotkni se ….)
3. Rozdání pracovních listů a vysvětlení práce. Děti rozstříhají obrázky dle naznačených 

čar, na nový papír vytvoří správné postavy a nalepí je na něj.
4. Než všichni dokončí, mohou ve dvojicích vybarvovat – střídavě anglicky říkají, kterou 

část těla a kterou osobu jakou barvou vybarví
5. Pak karty rozstříhají, ve dvojici zamíchají, učitel přidá do každé hromádky jednu 

prázdnou kartu a žáci hrají karty jako „Černého Petra“.
6. Pokud dokončí, mohou si zvolit nové dvojice a počítat vítězství. Při vytvoření správné 

dvojice musí pojmenovat anglicky postavu.






