
  
 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Hrajeme si a počítáme do deseti 

OBLAST  Věci kolem mě 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Matematika 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci se učí počítat do deseti v německém jazyce 

žáci se naučí jednoduchou říkanku 

OBSAHOVÉ CÍLE žáci si procvičí a upevní počítání do deseti v českém jazyce  

ČASOVÁ DOTACE 45 min. 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

karty s čísly 1 – 10 

obrázky mouchy, vážky, komára, slunéčka sedmitečného, 
pavouka  

obrázek sušenek 

stírací tabulky, fixy 

POUŽITÉ ODKAZY 
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/číslo 
https://www.google.cz/imghp?hl=cs 

 

PŘÍLOHY ano 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel se zeptá dětí, zda znají nějakou píseň o číslech 1 – 5. Pokud některý ze žáků ví, napoví, pokud 

ne, prozradí učitel/ka (Jedna, dvě, tři, čtyři, pět …). 

Společně si píseň zazpívají, při zpívání čísel ukazují počty na prstech ruky. 



  
 

„Víte, jak si hrají a počítají německé děti?“  Učitel říká první část říkanky a ukazuje příslušné číslice. 

„Eins, zwei, drei – du bist frei.“  Žáci se postaví do kruhu, opakují říkanku a ukazují na prstech. Třetí 

žák/yně jde krok vzad. Hra pokračuje po celém kruhu. Učitel společně se žáky přeloží. Žáci – jeden, 

dva, tři, učitel/ka dokončí – ty jdeš (z kola) ven. 

Pracovní postup (35 min) 

Žáci se posadí a následují „Hrátky s ozvěnou“ -  Poslouchej a opakuj. ( Hör zu und sprich nach.) Učitel 

říká např. „ Jeden-eins, dva-zwei, tři-drei, dva-zwei, tři-drei, jeden-eins, dva-zwei, tři-drei, jeden-eins, 

dva-zwei.“ a žáci opakují.  

Všichni se posadí se do kruhu na koberec, kde učitel rozloží obrázky mouchy, vážky, komára, slunéčka 

sedmitečného, pavouka. Pokračují číslem 6 v češtině. Učitel vyvolá žáky, kteří vyberou obrázek 

mouchy, vážky a komára. Učitel se zeptá: „Kolik nohou mají tato zvířátka?“ Společně si žáci zopakují  

„Moucha, vážka nebo komár mají 6 nohou.“ Učitel/ka ukáže číslici 6. Následují čísla 4 – 6 v němčině.  

Žáci si vezmou stírací tabulky a píší velkými tiskacími písmeny různě po celé tabulce – V, I, E, R, F, Ü, 

N, F, S, E, C. H, S. Učitel diktuje a žáci spojují písmena V-I-E-R, učitel přečte – vier, společně zopakují a 

ukáží na prstech. Žáci zakroužkují písmena F- Ü-N-F, učitel vysloví, všichni zopakují a ukáží na prstech. 

Nakonec podtrhnou písmena – uč. diktuje S-E-C-H-S a správně vysloví, se žáky zopakuje, na prstech 

ukáží 6.  

Učitel/ka říká druhou část něm. říkanky  „ vier, fünf, sechs – ich mag Keks“, učitel společně se žáky 

přeloží (čtyři, pět, šest – mám rád sušenky) a dvakrát zopakují německy.  

Vyvolaný žák/yně vybere slunéčko sedmitečné. „Kolik má teček?“ Všichni odpoví sedm. Učitel sdělí: 

„Beruška má 7 teček, týden zase 7 dní.“, žáci opakují, učitel/ka přidá číslici 7.  

Vyvolaný žák/yně vyhledá pavouka. Učitel se zeptá: „Kolik má nohou pavouk?“ Učitel řekne větu: 

„Osm nohou má pavouk, co si nitě souká rád“ a zopakuje se žáky. Učitel vyzve žáka/yni k vybrání 

číslice devět a sdělí všem: „Devět dlouhých měsíců každý v bříšku musí být.“ Která číslice následuje 

po 9? Žáci odpoví: „Deset.“ Učitel/ka vysloví větu: „ Deset měsíců trvá školní rok.“ A zopakuje se žáky.  

Učitel/ka dokončí německou říkanku. „Sieben, acht – Susi lacht, neun, zehn – bleib stehen.“ Při 

překládání spolupracuje se žáky. Beruška má 7 teček, pavouk má 8 nohou, tedy 7, 8 – Susi se směje 

(uč. se zasměje). V bříšku musíme být 9 měsíců, školní rok má 10 měsíců, tedy 9. 10 – bleib stehen 

(zůstaň stát). Zopakujeme číselnou řadu 1 – 10 jedenkráte a německou říkanku 2x. 

Následuje samostatná práce. Žáci doplní chybějící čísla. 

Závěr (5 min) 

Provedeme kontrolu samostatné práce v českém jazyku a potom v němčině. Při časové rezervě si 

ještě zopakujeme číselnou řadu 1 – 10 s ukazováním na prstech a německou říkanku. 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

Co chybí?                                                             Was fehlt? 

 

A:     1     2     3     .     5     .     7     .     9      10 

B:.      2     .     4     .      6     .     8     .         . 

C:     .      .     .      .      5     .      7     .     9      10 

D:     1     .     .     4     5     .      7     .      .        . 

E:      .     2     .     4     .     .       7     .      .       10 

F:     .     .      3     .     5     6      .     8     .         . 

 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 


