
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Opakovací stolní hra 

OBLAST  Hurá do školy 

VYUČOVAC
Í PŘEDMĚT Pracovní činnosti, matematika 

ROČNÍK / 
TŘÍDA 3. třída 

JAZYKOVÉ 
CÍLE 

Žáci si formou stolní hry zopakují: rozkazovací způsob, omluvy, modální sloveso 
dürfen, věty učitele a žáka, činnosti v hodině. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci si vyrobí svůj herní plán a kostku. 

Žáci si procvičí malou násobilku, odčítání a sčítání do 100. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 min.  

POMŮCKY 
A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

namnožené přílohy, vodové barvy / pastelky, nůžky, lepidlo, čtvrtka, 4 figurky 

POUŽITÉ 
ODKAZY 

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blanko_spi
elfeld/grundstufe-a1-sprechen/54067 (29.4.2019) 

http://www.kidsweb.de/spiele/wuerfel_basteln/wuerfel_leer_vorlage.pdf 
(29.4.2019) 

PŘÍLOHY 

 Příloha č. 1 – herní plán 

Příloha č. 2 – úkoly ke kartičkám 

Příloha č. 3 – kostka 

Příloha č. 4 - kartičky 

AUTOR 
PRACOVNÍ
HO LISTU  
Jméno, 
příjmení 

Lenka Kovačková 

 



  
 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel ukáže na začátku hodiny herní plán z přílohy č. 1 a zeptá se žáků: Was machen wir heute? Žáci 

dojdou k odpovědí: Wir spielen heute. Učitel jim vysvětí, že hru si nejprve musí připravit a doplnit. Ja, 

richtig. Das ist ein Spielplan und hier sind die Spielkarten (příloha č. 2). Und hier haben wir einen 

Spielwürfel (příloha č. 3). 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel nyní rozdělí třídu na 4 skupiny. Každá skupina zpracuje část hracích karet a část herního plánu. 

Učitel napíše na tabuli instrukce, co každá skupina nyní musí udělat. Jetzt müsst ihr das Spiel 

vorbereiten. Hier ist die Anleitung: 

1. Male 6 Felder auf dem Spielplan grün aus. 

2. Ergänze in 3 Felder auf dem Spielplan: 3 Felder zurück. 

3. Ergänze in 3 Felder auf dem Spielplan: Geh auf START. 

4. Schneide 8 Karten aus. 

5. Schreib auf 6 Karten eine Aufgabe. 

6. Denk 2 Karten selbst aus. 

7. Bilde einen Würfel. 

(Jednotlivé věty učitel napíše na tabuli již před hodinou. Pro lepší porozumění namaluje ke 

každé instrukci vysvětlující obrázek. Také na tabuli přidá kopii herního plánu a napíše k němu 

šipku s popiskem – der Spielplan. V herním plánu označí jedno políčko a napíše k němu – das 

Feld. 

Vysvětlivky pro učitele: 

1. každá skupina si vybere na herním plánu 6 políček (libovolných), která vymaluje 

zeleně  

2. každá skupina vybere 3 políčka na herním plánu a doplní do nich instrukci 

3. totožné s bodem 2. – poté herní plán skupina předá jiné skupině 

4. učitel skupinám rozdá přílohu č. 4, žáci nejprve vybarví zadní stranu zeleně 

(vodovkami či pastelkami) a poté jednotlivé kartičky vystřihnou 



  
 

 

5. skupiny si vylosují 6 kartiček z přílohy č. 2, které přepíšou na vystřižené zelené 

kartičky 

6. 2 kartičky vymyslí sami – budou podobné těm, které doplňovali podle přílohy č. 2 

7. každá skupina vytvoří jednu kostku, každá skupina do ní však doplní něco jiného (1. 

čísla od 1-6, 2. znaménka +, -, . – každé 2x, 3. čísla 1-6, 4. čísla 7-10 – některé z nich 

2x), učitel každé skupině zadá jiné zadání 

Učitel ve fázi tvorby prochází mezi skupinami, pomáhá, radí atd. 

Po této fázi si všichni žáci sesednou k jedné lavici, zůstanou však ve svých skupinách. Nyní 

budou hrát jednotlivé skupiny jako jeden hráč. Pokud je to možné, učitel vytiskne herní plán 

na co největší papír. Každá skupina dostane jednu figurku. Cílem hry je nasbírat co nejvíce 

zelených kartiček. Zelenou kartičku obdrží hráč, který ji správně zodpoví či doplní správné 

slovo. Hra končí v okamžiku, kdy někdo z hráčů dojde do cíle či pokud dojdou zelené kartičky. 

Všechny figurky se postaví na políčko START. Hráči hází vždy 3 kostkami najednou nejprve 

kostkou 1-6 / popř. 7-10 (mohou si vybrat), poté kostkou se znaménky a následně kostkou 1-

6. Tyto kostky jim udají matematický příklad, ten skupina vypočítá a podle toho posune svou 

figurku vpřed. Poté už plní instrukce na herním plánu či na kartičkách. 

Závěr (5 min) 

Žáci nyní mohou sami vymyslet návrhy na další témata hry.



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Není.



  
 

 

Příloha č. 1 – herní plán 

větší formát viz: 

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blanko_spielfeld/grundstufe-a1-

sprechen/54067 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – úkoly ke kartičkám 

Im Unterricht dürfen wir ins Heft ______________. 

Wir dürfen im Unterricht nicht __________________. 

Wir dürfen im Unterricht schlafen – ist das richtig? 

Wir stehen im Unterricht auf dem Tisch – ist das richtig? 

Wir dürfen den Lehrer _______________. 

Dein Mitschüler hat Durst, was sagst du ihm? __________________! 

Wie ist Imperativ von schreiben? 

Dein Musiklehrer sagt euch: ______________________! 

Ergänze: __________________ ein Bild! 

Was machst du mit einer Schere? 

Was machst du mit einem Klebstoff? 

Was machst du mit einem Buch? 

Ergänze: Ich ___________________ mit einem Lineal. 

Welches Verb passt zu diesem Wort? Der Radiergummi - ________________. 

Welches Verb passt zu diesem Wort? Der Textmarker - ___________________. 

Ergänze: Ich möchte ein Wort _________________. Ich suche es im Wörterbuch. 



  
 

 

 

Der Schüler fragt: Darf ich bitte auf die _________________ gehen? 

Der Schüler fragt: Darf ich etwas _____________________? 

Du hast dein Buch nicht, was sagst du? 

Du hast deine Hausaufgabe nicht, was sagst du dem Lehrer? 

Du verstehst deinen Lehrer nicht – was sagst du? 

Was sagt dein Lehrer oft? 

Die Lehrerin möchte dich an der Tafel haben – was sagt sie? 

Du möchtest das Wort schreiben, aber du weißt nicht wie – was sagst du?  

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 3 – kostka 

 



  
 

 

Příloha č. 4 – kartičky 

 

 


