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Pracovní list 

Název aktivity: Toys

Procvičovaná látka: hračky, barvy

Vazba na jiný předmět: prvouka

Cílová skupina: žáci 7 – 8let

Cíl aktivity: cílem je procvičování slovíček z okruhu hračky a opakování barev

Forma práce: procvičování slovíček při práci na pracovním listu     

Časová dotace: 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list, karty s obrázky hraček, barevné pastelky

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 5. 11. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Na počátku hodiny zopakujeme s žáky věci, které do školy patří a které do školy 
nepatří formou rozhovoru. 

2. Žáci si sednou do kruhu a vytahují ze sáčku karty s obrázky, které následně třídí 
na školní pomůcky a hračky.

3. Karty s obrázky hraček zkusíme říci anglicky.
4. Procvičování v řadách – dětí z každé řady se střídají – vyberou si kartičku 

s obrázkem hračky, postaví se před třídu a zbylé děti anglicky přečtou hračky 
v daném pořadí. Vystřídají se všechny děti.

5. Hádáme, která hračka je na kartičce – určený žák si vytáhne kartičku a ostatní 
hádají, co je na obrázku – určený žák odpovídá yes, no.

6. Učitel rozdá pracovní listy, přečteme společně hračky, které jsou na řádcích.
7. Děti kroužkují počet hraček dle diktátu učitele správnou barvou.
8. Společná kontrola – listy musí být zakroužkovány stejně.
9. Následuje práce ve dvojicích, kdy se děti střídají a určují anglicky hračku a barvu, 

kterou si ji vybarví.






