Komentář k pracovnímu listu
Název: Moje rodina
Téma: Já a moje rodina
Lektor/ka: Irena Brychnáčová
Datum: 04. 09. 2010
Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést:
Cíl aktivity spočívá v procvičení názvů rodinných příslušníků a správného užití
konjugace slovesa *jmenovat se
L zjišťuje, zda S znají názvy: rodiče, děti, prarodiče, maminka, tatínek, sestra,
bratr, babička, dědeček, kočka, pes atd., pokud S neznají všechna slova, naučí
se je společně
TOP TIPY:
Úvodní „brainstorming“ slovní zásoby spojené s rodinou
Aktivity aneb Co s tím a jak na to:
L se S zopakuje názvy rodin. příslušníků, L klade důraz na správnou fixaci
slovesa *jmenovat se
L rozdá S PL s frázemi a obrázkem rodiny, S doplňují jména a na závěr vybarví
obrázek
S můžou do obrázku připojit jména
Plusy, výhody – silná místa:
Fixace slovesa, slov spojených s rodinou (viz cíl aktivity)
Na co si dát pozor – slabá místa:
Psaní názvů, u S neznalých písmo nebo přímo latinku L pomáhá, lze předepsat
na tabuli a S opisují do svých PL
Poznámky a doporučení:
Tento PL navazuje na 1. PL „To jsem já“
Předtištěný obrázek rodiny lze nahradit vlastním obrázkem, který vytvoří sami
S
Lze variovat info o rodině, viz PL 2, S doplňují chybějící slova do vět
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Moje rodina
Moje maminka se jmenuje .............................................................

Můj tatínek se jmenuje ..................................................................

Moje sestra se jmenuje …...............................................................

Můj bratr se jmenuje ....................................................................

Moje babička se jmenuje ...............................................................

Můj dědeček se jmenuje ................................................................

Můj pes/kočka se jmenuje …..........................................................

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Rumunská 29, 120 00 Praha 2
tel/fax: +420 222 521 446, 775 339 003
e-mail: info@meta-os.cz

IČ: 269 82 633
bankovní spojení: 106 100 5125/5500
http://www.meta-os.cz

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Rumunská 29, 120 00 Praha 2
tel/fax: +420 222 521 446, 775 339 003
e-mail: info@meta-os.cz

IČ: 269 82 633
bankovní spojení: 106 100 5125/5500
http://www.meta-os.cz

Doplňte chybějící slova do vět:
..…............. maminka se jmenuje ..........................................................
Můj …................................ se jmenuje ................................................
….................. sestra se …..........…........................................................
Můj bratr …..........................................................................................
…................. babička se jmenuje ….......................................................
..…................. dědeček se ….................................................................
Můj pes/ …............. kočka se jmenuje ….................................................
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