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pracovní list

Očekávaný výstup:

Student rozlišuje rody u sloves.

Metodické poznámky:

Aktivita využívá principu hry domino. Pracovní list
(pozor, vytiskneme oboustranně – 1. strana se slovy, 2.
strana se vzorkem) předem rozstřiháme na lístečky –
„kostky“ domina, střiháme podle tenkých čar.
Připravíme si tolik sad lístečků, kolik vytvoříme ve třídě
hracích skupinek (osvědčil se počet tří hráčů ve
skupince – žáci se častěji dostanou ke hře – lépe se
procvičí). Správnost přikládání lístečků kontrolují žáci
navzájem,
ve
sporných
případech
konzultují
s pedagogem. Časová náročnost je cca 10 minut.
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