
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Co tě bolí? 

OBLAST  Jak se dnes cítím 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Prvouka 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE 

Žáci si procvičí části těla. 

Žáci umí použít otázku Was tut dir weh? a odpovědět na ni. 

Žáci umí použít nominativ zájmen mein, sein, ihr. 

OBSAHOVÉ CÍLE 
Žáci umí popsat bolest jednotlivých částí těla. 

Žáci si zkusí obvázat bolavou část těla. 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

Obrázek lidského těla s popisky částí těla a uvedenými členy, 
obvazy, náplast bez polštářku. 

POUŽITÉ ODKAZY 

http://www.aumentaty.com/community/pin/korperteile-2/, 
18.102018 

https://www.mes-english.com/flashcards/files/body.pdf, 
18.10.2018 

PŘÍLOHY 

č. 1 – hledání partnera 

č. 2 – bolístky 

Pracovní list 

AUTOR PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení Lenka Kovačková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 



  
 

 

Před samotnou hodinou připraví učitel ve třídě pomocný koutek. Bude to lavice, na které bude ležet 

obrázek s postavou a s šipkami a popisky k jednotlivým částem těla. Tato hodina by měla navazovat 

po lekci, kdy se žáci učí části těla, proto bude lavice jen jedna, pro případ, kdy žáci nějaké slovíčko či 

člen zapomněli. Pro zopakování rozdá učitel žákům pracovní list a zeptá se: Was sind hier Körperteile? 

Žáci zakroužkují části těla. Pokud něco nevědí, mohou se jít poradit do pomocného koutku. A poté 

jim učitel vysvětlí, aby vybarvili kroužky barvami podle toho, jaký mají člen (der – modře, die – 

červeně, das – zeleně) Ihr malt jetzt der – blau, die – rot, das – grün. Napíše jednotlivé členy na tabuli 

danými barvami. Slovíčka nakonec žáci přiřadí k postavičce v pracovním listu. Učitel pak ukazuje na 

sobě části těla a ptá se: Was ist das? Žáci odpovídají. 

Pracovní postup (30 min) 

Učitel si vybere jednoho vzorového žáka a zaváže mu paži obvazem. A zeptá se ho: Was tut dir weh? 

A odpoví za žáka: Mein Arm tut weh. Obě věty napíše na tabuli. Uvede stejné příklady i se slovy Nase, 

Bein. Vždy podtrhne stejnou barvou slovo i přivlastňovací zájmeno jako v předchozí aktivitě. 

Následně učitel rozdá žákům kartičky z přílohy č. 1. A podá jim instrukce: Ihr sucht jetzt den Partner. 

Person A fragt: Was tut dir weh? Person B sagt: Mein Kopf tut weh. Person B fragt dann: Und was tut 

dir weh? Person A: Mein Kopf tut auch weh.  Žáci se ptají tak dlouho, dokud nenajdou svého 

partnera/dvojníka (toho, kdo bude mít stejnou kartičku). Je důležité, aby učitel kartičky rozdal tak, 

aby každý našel svého partnera.  

V další aktivitě učitel vybere cca 5 žáků (podle velikost skupiny, měla by to být třetina třídy) a těm 

rozdá obvazy. Ti nyní budou lékaři. Ihr seid jetzt Ärzte. Und ihr fragt: Was tut dir weh? Und ihr helft!  

Ostatním dětem rozdá kartičky z přílohy č. 2. Oni budou na otázku odpovídat podle kartičky, doktoři 

jim musí pomoct a bolavé místo zavázat. Když všem nemocným pomohou, postaví se do kruhu. Učitel 

si nyní vybere jednu osobu a popíše ji: Sein Arm tut weh und sein Bein tut weh. Wer ist das? Žáci 

hádají. Učitel na tabuli namaluje panáčka a panenku – k panáčkovi napíše sein/seine, k panence 

ihr/ihre. Žáci si následně vyberou obdobným způsobem nějakou osobu a popíší ji, ostatní hádají. 

Závěr (5 min) 

Učitel zakryje/smaže tabuli a zeptá se dětí, jaká slovíčka  a jaké věty se dnes naučili. Was lernen wir 

heute? Cílem je se dozvědět věty a slova: Was tut dir weh? Mein/meine … tut weh. Sein/seine. 

Ihr/ihre. 

 

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

Kopf    Bleistift   Schule   Bein Arm     Schulter 

Hals  Auge  Zahn  Lineal  Spitzer 

Deutsch    Finger  Bauch  Rücken  Mathe 

Nase  Ohr  Fuß  Fußball  Knie 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – hledání partnera 

  

  

  

  

  

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 2 – bolístky 

Kopf, Schulter Finger, Hals 

Rücken, Bauch Nase, Arm 

Arm, Bein Nase, Fuß 

Finger, Kopf Hand, Bauch 

Rücken, Bein Schulter, Ohr 

Bein, Kopf Bauch, Auge 

Nase, Bein Bein, Schulter 

Arm, Auge Fuß, Finger 

 

 


