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Pracovní list 

Název aktivity: Animals

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu mláďata 

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu mláďata 

Forma práce: opakování slovíček vypracováním pracovního listu

Časová dotace: 5 – 10 min.

Pomůcky: 1 pracovní list, barevné pastelky, nůžky, karty s obrázky zvířat, šátek na zavázání 
očí

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 18. 5. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Opakování slovíček z okruhu mláďata, učitel určí vždy 1 dítě, které bude mít zavázané 
oči a bude zvedat postupně vždy 1 kartu a hádat, které zvířátko je na obrázku. Třída 
odpovídá anglicky ano, ne.

2. Děti se několikrát vystřídají
3. Všechny obrázky se rozdají dětem, které budou v řadě před tabulí a zbytek třídy bude 

číst obrázky zepředu a zezadu
4. Zopakujeme několikrát, aby se vystřídaly všechny děti
5. Učitel rozdá dětem pracovní listy, děti si zopakují ve dvojici dle obrázků jména zvířat, 

2 nová učitel přidá
6. Děti vystřihnou obrázky, ve dvojici položí směrem dolů, zamíchají a hrají jako pexeso.
7. Obrázky mohou vybarvit






