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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu mláďata a čísla do 
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Pracovní list 

Název aktivity: Animals

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu zvířátka a čísla do 10

Vazba na jiný předmět: 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

Časová dotace: 5 - 10 min.

Pomůcky: 1 pracovní list, barevné pastelky, 2 kostky pro každou skupinu – 1 s čísly do 6 a 1 
s obrázky zvířátek, zavírací špendlíky pro všechny děti, nůžky

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 29. 5. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Učitel určí skupiny po 2 – 7 hráčích
2. Rozdání pracovních listů – do každé skupiny 1
3. Děti si vystřihnou kartičky se zvířátky, učitel jim je pomůže připevnit na oděv
4. Učitel určí prostor pro hru pro každou skupinu a vyznačí start a cíl na zemi
5. Učitel vysvětlí hru: 

V každé skupině je vždy 1 házeč a ostatní hráči
- Hráči se seřadí do řady, házeč hodí oběmi kostkami najednou, ten hráč, jehož 

obrázek padl, udělá tolik kroků ( skoků), jaké číslo padlo na 2. kostce
- Takto postupujeme, dokud 1 hráč nedosáhne cíle, pak vymění házeče, kartičky 

se rozdají znovu a hraje se další kolo






