
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Části těla 

OBLAST  Jak se dnes cítím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci umí vyjmenovat jednotlivé části těla.  

Žáci umí použít akuzativ neurčitého členu ve spojení se 
slovesem haben. 

Žáci si procvičí číslovky 1-10. 

OBSAHOVÉ CÍLE Žáci namalují detailně lidskou postavu. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ Papíry velikosti A3, lepidlo 

POUŽITÉ ODKAZY https://www.youtube.com/watch?v=PllWqxQb5vg&t=36s, 
17.10.2018 

PŘÍLOHY č. 1 – části těla 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel namaluje na tabuli jednoduchého panáčka a řekne: Das ist ein Körper. Heute lernen wir die 

Körperteile. Das sind Körperteile. A udělá šipky k jednotlivým částím těla.  

Pracovní postup (35 min) 

Učitel nejprve žákům rozdá do dvojic papír o velikosti A3 a vyzve je, aby si na něj  (na výšku) 

namalovali postavičku (učitel namaluje jednu postavičku i na tabuli). Ihr malt jetzt einen Körper. Ein 

Mädchen oder einen Jungen. Ihr malt alle Details. Upozorní je, aby namalovali všechny detaily  - oči, 



  
 

 

ústa, zuby, jazyk, uši, všechny prsty atd.  Poté každé dvojici rozdá jednu sadu kartiček. Das sind 

Körperteile. Wir lesen sie. Nejprve si je všichni společně přečtou a žáci si je nechají rozložené na lavici, 

aby na ně dobře viděli.  Poté učitel žákům pustí dvakrát píseň z tohoto odkazu, je důležité, aby učitel 

žákům pustil celé video buď na projektoru či na tabletu v lavicích: 

https://www.youtube.com/watch?v=PllWqxQb5vg&t=36s  Žáci poslouchají a když zaslechnou nějaké 

slovíčko z kartiček, přiřadí ho k správné části. Kontrola probíhá v plénu. Učitel ukazuje na tabuli 

jednotlivé části a ptá se: Was ist das? Žáci podle svých obrázků s lístečky odpovídají. Na závěr této 

aktivity si lístečky k postavám přilepí a celý plakát po hodině vystaví ve třídě.  

V druhé části procvičování částí těla si žáci ve stejné dvojici namalují monstrum (na druhou stranu 

papíru s postavou). Ihr malt ein Monster. Er hat zum Beispiel zwei Köpfe, vier Beine, drei Finger, fünf 

Augen… Učitel namaluje vzorové monstrum na tabuli. Poté žáci budou svá monstra popisovat. Učitel 

napíše vzorové věty na tabuli: der Fuß: Mein Monster hat einen Fuß. die Nase: Mein Monster hat eine 

Nase. das Bein: Mein Monster hat ein Bein. die Augen: Mein Monster hat vier Augen. Jednotlivé členy 

podtrhne, u množného čísla zdůrazní absenci členu. Žáci ve dvojici popisují spolužákům svá monstra, 

ti jej malují. Poté si své výsledky porovnají s originálem. Pokračuje další dvojice atd. 

Závěr (5 min) 

Na závěr hodiny učitel vysloví nějakou část těla: Wer hat ein Bein?. A žáci ji musí ukázat. 

 

Pracovní list pro žáky 

Není. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – části těla 

der Körper 

das Gesicht 

der Bauch 

der Rücken 

das Kinn 

die Zunge 

das Hinterteil 

die Nase 

der Mund 

der Kopf 

der Hals 

 

 

 

das Auge, die Augen 

das Ohr, die Ohren 

das Haar, die Haare 

der Zahn, die Zähne 

die Wange, die 

Wangen 

der Arm, die Arme 

die Hand, die Hände 

der Daumen, die 

Daumen 

der Ellbogen, die 

Ellbogen 

das Bein, die Beine 

der Fuß, die Füße 

die Ferse, die Fersen 

 



  
 

 

 


