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Anotace: Tento list je zaměřen na procvičování slovíček z okruhu moje rodina a 
opakování číslic 1 - 6. Žáci v 2. 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 familly

Procvičovaná látka: rodina, číslice

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 7 - 8 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z tématu rodina a číslic

Forma práce: procvičování slovíček při hře Můj dům na pracovním listu     

Časová dotace: 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list do skupiny,  pastelky, hrací kostka 1 pro skupinu

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 24. 9. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Žáci si vytvoří skupiny po 2 – 4 hráčích.
2. Učitel rozdá pracovní listy, vždy 1 do skupiny 2 – 4 žáků. 
3. Žáci si vyberou každý svůj rámeček a nakreslí do něj svůj portrét.
4. Učitel určí pravidla hry, kdy začíná ten, kdo hodí kostkou nejnižší číslo.  Každý 

hráč hází kostkou a vybere si cestu, po které se dostane do jakéhokoliv domečku. 
Jaké číslo je na kostce, vysloví jej anglicky a postoupí na nejbližší políčko se 
stejným číslem. Pokud však hodí 1 nebo 6, vrací se vždy na start a začíná znovu. 
Vítěz je ten, kdo nejdříve vstoupí do domečku.

5. Pokud nějaká skupina skončí dříve než ostatní, mohou se hráči střídat ve 
vybarvování políček – opakují anglicky barvy. Při opakování hry v dalších 
hodinách mohou procvičovat čísla i barvy.






