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Pracovní list 

Název aktivity: Christmas

Procvičovaná látka: číslice , slovíčka z okruhu Vánoce

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování číslic slovíček z okruhu Vánoce, barev a slovíček malý a 
velký

Forma práce: opakování slovíček při práci na pracovním listu     

Časová dotace: 5 – 10 minut

Pomůcky: 1 pracovní list, tužka, pastelky, barevné karty s čísly do 20, malé kartičky pro 
každé dítě s čísly 1 - 20

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 20. 11. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Žáci společně s učitele m zopakují řadu číslic 1 – 10 vzestupně i sestupně 
( startování rakety).

2. Učitel připraví na chodbě barevné karty s čísly do 20, určuje barvu a číslo, které 
děti přinesou- děti se střídají

3. Děti si rozloží v lavici kartičky s číslo 1 – 20, učitel diktuje dětem anglicky 
příklady, děti zvedají kartičku s výsledkem, po kontrole vysloví číslo anglicky

4. Zopakujeme slovíčka z okruhu Vánoce, žáci hádají, které slovíčko si učitel myslí 
– Star.

5. Učitel rozdá pracovní list, děti musí spojit čísla 1 – 16, která společně nejprve 
přečtou, potom vysloví, který obrázek jim vznikl.

6. Na další 3 řádky děti kreslí hvězdy dle diktátu učitele . např. Nakresli 3 žluté 
hvězdy, nakresli 2 velké modré hvězdy a 3 malé červené….






