Název aktivity
Cíl aktivity
Čas
Typ aktivity
Pomůcky a jejich
příprava

Zadání a průběh
aktivity

Poznámky
Ukončení aktivity,
zhodnocení (jakým
způsobem,co)

Poznámky

O co jde a co tam nepatří?
Úvod do slovní zásoby určitého tématu, osvojení si a procvičení
slovní zásoby.
20 min.
Skupinová
Několik sad popsaných proužků papíru (podle počtu Ž nebo podle
toho, co vše chceme probrat), 1 sada obsahuje 5–6 proužků. V každé
sadě je vždy jeden proužek se slovem nebo větou, která mezi ostatní
nepatří. Např: banán, hruška, okurka, jablko nebo veselý, smutný,
jíst, špatný nebo číst knihu, psát úkol, pomeranč, telefonovat.
1. S se rozdělí na skupiny. Každá má přijít na to, který proužek
nepatří mezi ostatní.
2. Skupiny ukáží proužek, který tam nepatří, pouze U.
3. Každá skupina píše na tabuli slova ze svých proužků.
4. Ostatní se snaží uhádnout, o co jde, co mají slova společné.
5. Ž pomocí U sevysvětlují neznámá slova, slovní spojení.
Dávat pozor, aby se studenti během kroku 5 nevrátili na svá místa a
aby zůstali se svou skupinou, jinak se těžko hra dohraje až do konce.
Skupiny pak musí najít místo proužku, který do skupiny nepatří,
„svůj“ proužek, který má jiná skupina. Proto jako v kvartetu se jedna
skupina zeptá soupeře, zda má např. nějaké jídlo. Když tázaná
skupina proužek se správným termínem nemá, pokračuje v dotazu
ona. Pokud má, skupina, co se ptala, dostane „svůj“ proužek a
vyhrává. Ostatní skupiny postupně dohrávají.
Princip této aktivity, je, že S mají poznat, který údaj nepatří do
skupiny, a co mají tyto údaje, které k sobě patří, společné. Tento
princip lze využít k mnoha tématům.

Zkratky v tabulce: U = učitel, Ž = žák
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