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Pracovní list 

Název aktivity: Numbers

Procvičovaná látka: číslice 1 – 20, matematická znaménka +, -, =

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 7 – 8 let

Cíl aktivity: cílem je opakování číslic 1- 20

Forma práce: opakování slovíček při práci na pracovním listu, sčítání a odčítání     

Časová dotace: 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list, pastelky, pero, karty s příklady sčítání a odčítání do 20

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 29. 10. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakujeme řadu čísel 1 – 20. Zopakujeme společně matematická znaménka +, -, 
=.

2. Učitel ukazuje karty žáků s příklady na sčítání a odčítání do20, děti anglicky čtou 
a počítají.

3. Učitel rozdá vždy několik karet do dvojice, žáci opakují stejnou aktivitu ve 
dvojicích. Dvojice se několikrát změní.

4. Do 1. Části pracovního listu nadiktuje 1 žák řadu d
5. Čísel 1 – 20, žáci zapisují. Pak učitel diktuje čísla, která žáci v této části listu 

kroužkují. Kontrola – žáci přečtou čísla, která nejsou zakroužkovaná.
6. Samostatná práce ve 2. Části pracovního listu – žáci si vypočítají příklady a spojí 

se správným výsledkem.
7. Postupně, jak žáci dokončují 2. část práce, učitel určí dvojice, které společně 

pracují v části 3. Střídavě vždy 1 žák nadiktuje příklad a 2. jej zapíše a vypočítá. 
Ve dvojici se žáci střídají.

8. Poslední část č. 4 – zde proběhne stejná aktivita, ale děti se vystřídají ve 
dvojicích.






