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Čo všetko môžeme použiť

 Pesničky, básničky, riekanky, rozprávky

 Knihy, audio knihy

 LEGO

 Kartičky – z kníh, z internetu, vyrobené doma



Kartičky a zdroje



Kartičky (Flash cards)

 vizuálny materiál

 s jednou sadou možno hrať niekoľko hier

 možnosť použiť aj pri pohybových aktivitách 

Primary Vocabulary Box: Word Games and Activities for Younger Learners, Cambridge University Press, 2003

Primary Communication Box : speaking and listening activities and games for younger learners, Cambridge University Press, 2009

Primary Reading Box: Reading activities and puzzles for younger learners, Cambridge University Press, 2005

Primary Grammar Box: Grammar Games and Activities for Younger Learners, Cambridge University Press, 2003

Elementary Vocabulary Games: A Collection of Vocabulary Games and Activities for Elementary Students of English, Longman, 1998



Kartičky



Kartičky



Kartičky

http://bogglesworldesl.com/cards.htm

google: “esl kids flashcards”

http://bogglesworldesl.com/cards.htm


Kartičky

http://cliparts.co/5-piece-puzzle-template http://www.timvandevall.com/templates/blank-flash-card-templates/

http://cliparts.co/5-piece-puzzle-template
http://www.timvandevall.com/templates/blank-flash-card-templates/


Ukážková hodina



Ako začať hodinu / blok

 ZÁSTAVA: nakreslite, namaľujte, ušite

 HYMNA: vypočujte alebo zaspievajte 

 VETA, SIGNÁL: It’s English time!

 KALENDÁR: dni, mesiace, ročné obdobia, 

počasie

http://countingcoconuts.blogspot.sk/2010/10/our-classroom-calendar-circle-time.html

http://www.activityvillage.co.uk/flag-printables

http://countingcoconuts.blogspot.sk/2010/10/our-classroom-calendar-circle-time.html
http://www.activityvillage.co.uk/flag-printables


Ukážková hodina - časti tela

 Prezentujem 5 - 8 nových slovíčok.

 Vyslovím nové slovíčko ukážem kartičku, deti opakujú, 

najlepšie 3x… a nose, It’ s a nose. This is a nose.

 Možem aj niekoľko slovíčok za sebou.

 Ďalej dávam úlohy (pasívne rozpoznanie) Show me eyes, 

Show me hair (na kartičkách)… Pull your hair, Touch your 

nose, Touch your toes (na vlastnom tele).



Ukážková hodina - časti tela

 R: Is it hair?

 R: Is it a head?

 R: Is it a mouth? 

 R: Is it a chin? 

 R: What is it? 

 D: Yes, it is.

 D: No, it isn’t.

 D: No, it isn’t.

 D: No, it isn’t.

 D: It is a nose.

Drilujeme kladné a záporné odpovede. 3 záporné otázky a 

predstavíme WH question (What is it? What are they?)



Ukážková hodina - časti tela

 R: Are they hands?

 R: Are they arms?

 R: Are they toes?

 R: Are they fingers?

 R: Are they ears?

 R: What are they? 

 D: Yes, they are.

 D: Yes, they are.

 D: No, they are not.

 D: No, they are not.

 D: No, they are not.

 D: They, are legs.



Precvičujeme slovíčka alebo gramatické štruktúry.

 The memory (pexeso)

 Karty (Go fish - kartičky so slovnou zásobou rozdáme ako pri hre kvarteto, 

stačia dve kópie obrázkových alebo obrázok-slovo)

 Lode (Battleship)

 Domino 

 Bingo

 Napodobňovanie (Miming) - jedno dieťa zoberie z kopy kartu a druhé / rodič 

háda slovíčko a striedajú sa

 Koleso obrázky, slová štipce

Ukážková hodina - časti tela



Pexeso (The Memory)

 Použijeme toľko slovíčok, koľko sme predstavili 

a chceme si osvojiť.

 Pri každej kartičke povieme celú vetu.

 Možeme sa pýtať so súperom navzájom: “What 

is his/her job?” / “What are their jobs?” 

 Súper odpovedá celu vetou. “He/She is a/an 

…” / “They are …”



Pexeso (The Memory)

He/She is a/an ... What is his/her job?



Karty (Card games)

Hra “Go Fish”: všetky karty sú v dvoch kopiách:

 buď obrázok, obrázok

 alebo obrázok, slovo.

Príklad k slovnej zásobe oblečenie:

 Karty dáme na kôpku, obrázkom dolu, zamiešame. Každý hráč si 

zoberie 5 kartičiek z kopy a pýtajú sa navzájom ”Are you wearing 

socks today?” 

 Ak má protihráč príslušnú kartu odpovie ”Yes, I am ” a odovzdá 

kartu pýtajúcemu sa. 

 Ak nemá, odpovie ”No, I am not.” 

 Pýtajúci berie kartu z kopy a pýta sa protihráč.



Karty (Card games)

 Pripravíme viac kópií. 

 Deti vyfarbia obrázky v pároch 2x red socks, 2x blue socks, 2x brown socks 

atď.

 Hra sa može začať:)



Lode (Battleship)

 Deti si umiestnia “lode”.

 Hrá sa vo dvojiciach.

 Nácvik otázok a odpovedí.

D1: Has he got big eyes?

D2: Yes, he has. / No, he hasn’t.

Precvičenie: časov, CAN, HAVE, LIKE, 

predložiek, čísloviek, dní v týždni, 

podstatných mien...



Lode (Battleship)

D1: Do you eat penguins on Tuesday?

D2: No, I don’t. / Yes, I do.

https://eslorangetree.files.wordpress.com/2014/12/days-of-the-week-battleship.jpg

Google: “battleships esl games”

http://www.tunaruna.com/Games/BattleshipGameBoard.gif

https://eslorangetree.files.wordpress.com/2014/12/days-of-the-week-battleship.jpg
http://www.tunaruna.com/Games/BattleshipGameBoard.gif


Domino

 Rozstriháme a rozdelíme medzi deti.

 Poslednú kartu vyložíme.

 Hráč priloží domino na začiatok alebo koniec a vysloví 

vetu / slovíčko. Napr. R: What is it? D: This is a dog. 

 Prípadne: R: Who’s turn is it? D: It’s my turn?

 Rôznymi verziami možeme precvičiť: slovíčka, časy, 

činnosti, výslovnosť...



Bingo

 Počúvanie/výslovnosť

 Rodič losuje a číta slovíčka.

 Deti označujú/prekrývajú symboly na svojich kartičkách.

 Ak majú všetky symboly prekryté, tak zakričia BINGO a 

slovíčka zopakujú/použijú vo vete.



Koleso obrázky, slová štipce



Slovné druhy / gramatické štruktúry



Podstatné mená

 Pexeso 

 Domino

 Karty

 Napodobňovanie (miming)

 Nácvik písania, čítania



Neurčitý člen A / AN

 Hovoríme celé vety



Prídavné mená 

 Trojzložkové karty

 Pexeso

 Karty

 Napodobňovanie

 Nácvik písania a čítania



Číslovky

 Nácvik písania a čítania

 Zalaminovať použiť na 

plastelínu ako playdough 

mats

 Pexeso



Predložky



Slovesá

 Pexeso

 Karty

 Napodobňovanie

 Tieto konkrétne karty môžeme využiť aj na 

prezentáciu a precvičenie prítomného priebehového 

času. Hovoríme, čo robíme práve teraz. (now, at the 

moment)



Prítomný jednoduchý čas

 Nácvik viet. Kladné, záporné, 

otázky.

 Hovoríme o tom, čo robíme 

pravidelne, náš denný režim.

 Pexeso

 Karty



Nácvik čítania a písania



Nácvik písania a čítania – hláskovanie

 Slová prefotiť/napísať na papier/kartón rozstrihať - skladať 

slová najprv podľa predlohy.

 Písmená môžu byť aj modré a červené podľa Montessori.

 Rozložiť v pomiešanom poradí a poskladať.

 Zalaminovať a prepisovať podľa predlohy.

 Napísať na post it notes, nalepiť na ľahko umývateľný 

povrch, kúpeľňa, kachličky.

 Magnetky písmená - ukladať podľa predlohy alebo 

rodič/dieťa diktuje, druhé dieťa ukladá písmená do slov.



Nácvik písania a čítania – hláskovanie

 Kamene s písmenami

 Razítka/pečiatky

 Vykrajovačky

 Drevené kocky

 Vystrihnuté písmená z novín a časopisov



Nácvik písania a čítania - kartičky



Nácvik písania a čítania - kartičky



Nácvik čítania a písania - knihy



Nácvik písania a čítania - knihy



Nácvik čítania a písania - LEGO

http://thisreadingmama.com/spelling-with-lego-letters

http://www.filthwizardry.com/2010/07/diy-spinny-spellers-and-repurposing.html

http://homeliteracyblueprint.com/legos-make-poetry-fun/

http://thisreadingmama.com/spelling-with-lego-letters
http://www.filthwizardry.com/2010/07/diy-spinny-spellers-and-repurposing.html
http://homeliteracyblueprint.com/legos-make-poetry-fun/


Nácvik písania, čítania – Word families

Skupiny slov, ktoré majú podobný znak:

 kombináciu písmen,

 podobný zvuk.

_at

cat

fat

hat

rat



Nácvik písania, čítania – Word families

“chunks board game”, “phonics flip books printable”



Nácvik písania, čítania - Word families

http://www.enchantedlearning.com/rhymes/wordfamilies/

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Word-Family-Sliders-302934

http://joyfullyweary.blogspot.sk/2012/08/paint-chip-word-families.html

http://www.enchantedlearning.com/rhymes/wordfamilies/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Word-Family-Sliders-302934
http://joyfullyweary.blogspot.sk/2012/08/paint-chip-word-families.html


Nácvik písania, čítania - Sight Words

 Frekventované slová

 Deti sa ich čítať / rozpoznať “automaticky”

 Uľahčujú začiatočníkom čítanie

 Pexeso

 Písanie podľa predlohy



Nácvik písania, čítania - Sight Words

Hoď loptu a:

 vytvor vetu,

 vytvor otázku,

 vytvor rým (got / lot),

 prečítaj slovo,

 vyhláskuj slovo so zatvorenými očami.

http://www.learningliftoff.com/15-active-sight-word-games-play-summer/

http://www.learningliftoff.com/15-active-sight-word-games-play-summer/


Nácvik písania, čítania – pracovné listy



Krížovky (Crosswords)



Obesenec (Hangman)

Deti hovoria písmená. Ak sa v tajnom slove písmeno nachádza, 

učileľ/rodič ho dopíše, ak nie, nakreslí časť obesenca a 

pokračuje další.

Rôzne možnosti:

 všetci hádaju spolu

 vo dvojiciach

 bez kreslenia obrázku.

http://www.printactivities.com/Paper-Games/Hangman-Word-Game/

google: “hangman game” (images)

http://www.printactivities.com/Paper-Games/Hangman-Word-Game/


Osemsmerovky (Wordsearch)



Štruktúra hodiny



Štruktúra hodiny - úvod

Zahrievacia aktivita (Warm up):

 Opakovanie z predchádzajúcej hodiny

 Otázky: When? Why? What? Who? Where? Which? How? (napísať na kocku, 

loptu)

How are you today? What did you do at the weekend?

 Napodobňovanie (miming) – dieťa vyberie kartičku a bez slov ukáže 

“slovíčko” ostatní hádajú.

 krížovky / osemsmerovky / jazykolamy / obesenec / koleso obrázky, slová 

štipce



Jazykolamy (Tongue Twisters)

 Double bubble gum, bubbles double.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

http://eslpuzzles.com/Worksheets/Tongue%20Twister%20Worksheets/Tongue%20Twisters.html

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters
http://eslpuzzles.com/Worksheets/Tongue Twister Worksheets/Tongue Twisters.html


Štruktúra hodiny – hlavná časť

Predstavenie nového učiva a precvičovanie:

 Pexeso

 Karty 

 Domino 

 Bingo

 Napodobňovanie

 Battleship



Štruktúra hodiny – záver

Prepojenie s realitou:

 Slovíčka napísať na post it notes a nalepiť doma do priestoru, oblečenie a 

časti tela na seba lepiť.

 Vyrobiť lapbook.

 Jedlo, nápoje - zahráme sa na reštauráciu. Ovocie, zelenina - zahráme sa na 

obchod, atď.



Slovná zásoba

 Ja (o sebe)

 Abeceda 

 Moja rodina

 Zvieratá (domáci miláčikovia, farma, Afrika, ostatné kontinenty podľa 

záujmu)

 Ľudské telo

 Farby

 Čísla

 Tvary

 Škola-vyučovacie predmety, veci v školskej taške

 Môj dom, byt (jednotlivé miestnosti a vybavenie)



Slovná zásoba (pokračovanie)

 Ovocie, zelenina

 Jedlo, nápoje

 Oblečenie

 Počasie

 Ročné obdobia

 Mesiace, dni v týždni, kalendár

 Čo viem/ dokážem

 Zmysly

 Sviatky (Vianoce, Veľká noc, narodeniny)



Gramatické štruktúry

 Sloveso “to be” 

 Množné číslo

 Členy a/ an

 Possessives

 Can

 Have

 Like 

 Prítomý priebehový čas (to čo robíme práve teraz)

 Prítomný jednoduchý čas (čo robíme pravidelne, denný režim) 

 Minulý čas “to be” was/ were



Pomôcky

 Papier, kartón, kartičky

 Post it notes

 Ševt zotieracie karty s fixami

 Board games, kocky

 Razítka, vykrajovačky na plastelínu

 Štipce

 Štítky s farbami z obchodu

 Sticky tack

 Krabice, tašky, vrecúška

 Knihy



Snakes and ladders





www.m-w.com


