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Pracovní list 

Název aktivity: Numbers, animals

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu mláďata a čísla 1 - 10

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk, prvouka

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu mláďata a čísla do 10

Forma práce: opakování slovíček formou hry na pracovním listu

Časová dotace: 10 - 15 min.

Pomůcky: 1 pracovní list, 1 kostka, 2 – 4 figurky pro 1 skupinu dětí

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 14. 5. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Rozdělení dětí do skupin po 2 – 4 hráčích
2. Učitel rozdá pracovní listy, 1 kostku a figurky do skupiny
3. Vysvětlí pravidla – začíná hrát hráč, který hodí 6. Pokud se postaví na domeček 

s číslem, musí říci anglicky číslo, pokud to bude 6, může házet ještě jednou
4. - Pokud bude na políčku kůň – poskočí hráč o 2 políčka dopředu

-                                   kočka – vrací se hráč na start
-                                   pes – postupuje hráč na nejbližší políčko s číslem 5
-                                   pták – hráč 1x nehází

5. Hráči hrají, dokud se nedostanou do cíle. Pak kontrolují zbytek hráčů. Učitel opravuje 
výslovnost.






