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Pracovní list 

Název aktivity: Toys

Procvičovaná látka: hračky, školní pomůcky

Vazba na jiný předmět: prvouka

Cílová skupina: žáci 7 – 8 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu hračky a školní pomůcky a poznávání 
některých slovíček v písemné formě

Forma práce: opakování slovíček při práci na pracovním listu     

Časová dotace: 5 – 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list, tužka, školní pomůcky a hračky

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 12. 11. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Žáci se posadí do kruhu na koberec, kde učitel rozloží školní pomůcky a hračky, 
potom zaváže 1 dítěti oči, ten si vybere 1 věc, řekne česky a anglicky co to je a 
zda tato věc patří do školy. Vystřídá se několik dětí.

2. Zopakujeme si 4 slovíčka podle obrázků – míč, medvídek, loď, panenka, slovíčka 
budou mít děti napsaná na tabuli.

3. Děti si vytvoří skupiny po 4, každá skupina dostane 1 slovíčko rozstříhané na 
písmena a zkusí složit slovo – název hračky. Kontrola podle tabule. Postupně si 
skupiny slova prostřídají.

4. Učitel rozdá dětem pracovní listy, vysvětlí dětem práci, kdy děti musí napsat do 
prostředního sloupce písmenka ve správném pořadí z posledního sloupce a spojit 
s obrázkem, ke kterému patří.

5. Kontrola podle tabule.






