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pracovní list

Očekávaný výstup:

Žák dokáže správně použít duálové tvary u podstatných
jmen označujících části těla (ruka, noha, oko, ucho),
v případě jejich užití v přeneseném významu užije
správný pravidelný tvar podle příslušného vzoru
podstatných jmen.

Metodické poznámky:

Materiál – pracovní list je doplňujícím cvičením k učivu
tvarosloví podstatných jmen – užití duálových tvarů.
Pracovní list je do výuky potřeba připravit pro každého
žáka kopírováním z přílohy (formát A4 je zadáním pro 2
žáky). Součástí pracovního listu však není formulace
úkolu, proto je třeba žáky instruovat. Příklad takové
formulace je součástí varianty materiálu pro učitele.

Oběmi nohami se dotýkal země. Mám hodiny se svítícíma ručičkama. Na smetišti byly hrnce s uraženýma ušima.
______________________________________________________________________________________________________

Seděl na židli s rozviklanýma nohama.
Vytahám tě za obě ucha.
Skočil do vody rovnými nohami.
______________________________________________________________________________________________________

Oběmi nohami se dotýkal země. Mám hodiny se svítícíma ručičkama. Na smetišti byly hrnce s uraženýma ušima.
______________________________________________________________________________________________________

Seděl na židli s rozviklanýma nohama.
Vytahám tě za obě ucha.
Skočil do vody rovnými nohami.
________________________________________________________________________________________________________

V následujících větách najděte a podtrhněte nesprávné tvary, nápovědou vám mohou být
obrázky. Do prázdného řádku vepište věty se správnými tvary.

Oběmi nohami se dotýkal země. Mám hodiny se svítícíma ručičkama.
Oběma nohama se dotýkal země. Mám hodiny se svítícími ručičkami.

Seděl na židli s rozviklanýma nohama.
Seděl na židli s rozviklanými nohami.
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Vytahám tě za obě ucha.
Vytahám tě za obě uši.

Na smetišti byly hrnce s uraženýma ušima.
Na smetišti byly hrnce s uraženými uchy.

Skočil do vody rovnými nohami.
Skočil do vody rovnýma nohama.

