
  
 

 

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

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Mláďátka 

OBLAST  Kde bydlím 

VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT Prvouka  

ROČNÍK / 
TŘÍDA 2. ročník 

JAZYKOVÉ 
CÍLE 

Žáci umí německy označit základní domácí zvířata a jejich mláďata. 

Žáci si procvičí hláskování slova. 

Žáci si procvičí použití neurčitého členu a záporu kein/keine. 

OBSAHOVÉ 
CÍLE 

Žáci si zopakují domácí zvířata a jejich mláďata. 

Rozvoj smyslového vnímání. 

ČASOVÁ 
DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A 
TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

figurky zvířat, šátek, rozstříhané přílohy na jednotlivé obrázky a lístečky 

POUŽITÉ 
ODKAZY 

https://www.youtube.com/watch?v=oTUBEElafL8 (26.3.2019) 

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/bauernhof/be
stimmter-artikel-der/61501 (26.3.2019) 

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/die_tiere_auf_
dem_bauernhof/auf-dem-land/80767 (26.3.2019) 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – hledání dvojic 

Příloha č. 2 – zvířecí rodina 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 min) 

Učitel nejprve ukáže na obrázky či figurky zvířat a zeptá se žáků: Was ist das? Žáci by měli dojít 

k odpovědi Tiere. Učitel by měl nejprve zjistit, zdali žáci znají veškerá probíraná zvířata v češtině, 

teprve poté by měl přejít k další části hodiny. 

Pracovní postup (35 min) 

Učitel žákům do dvojice rozdá rozstříhanou přílohu č. 1. Žáci si ve dvojicích (prozatím česky) 

pojmenují zvířata, která na něm vidí. Poté si přečtou jednotlivá slovíčka, která už znají, ty přiřadí ke 

správnému zvířeti. Učitel potom pustí píseň z tohoto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=oTUBEElafL8 Žáci poslouchají a přiřazují kartičky k jednotlivým 

zvířatům. Kontrola probíhá v plénu, učitel ukazuje jednotlivá zvířata, žáci přečtou jejich název. Učitel 

poté ukazuje na přeskáčku různé obrázky či figurky a žáci popisují, co vidí na obrázku. U této aktivity 

procvičují i neurčitý člen. (z. B.: Was ist das? Das ist ein Pferd.) Pokud žáci umí vyjádřit zápor pomocí 

kein, učitel může obměňovat otázky: Ist das ein Schwein? Nein, das ist kein Schwein, das ist ein Hund. 

Potom se mohou sejít všichni v jednom kruhu. Učitel zaváže jednomu žákovi oči a dá mu do ruky 

jednu figurku, žák podle hmatu musí uhodnout, co to je. (Opět odpovídá celou větou.) Poté předá 

šátek některému spolužákovi a vybere mu také nějakou figurku a zeptá se ho: Was ist das? Atd. až se 

prostřídají všichni. 

Žáci si v další aktivitě zaznamenají všechny názvy zvířat do svého pracovního listu. Učitel poté žákům 

vysvětlí, že budou zjišťovat další názvy. Wir haben nur einen Namen. Aber wie heißt die Mutter, der 

Vater und das Kind? Oder der Mann, die Frau, das Kind? Ihr bekommt jetzt Zettel und diktiert die 

Namen euren Mitschülern. Každý žák dostane lísteček a na toto pojmenování bude nyní expert. Žáci 

budou chodit po třídě, budou číst své lístečky a zaznamenávat názvy od svých spolužáků. Aby si vše 

správně zapsali (do pracovních listů k danému zvířeti), musí všichni název daného zvířete správně 

vyhláskovat. Kdo si není jistý, poradí se s učitelem. Učitel při této aktivitě prochází mezi žáky a 

naslouchá jim, popř. pomáhá a opravuje. Kontrola všech zvířat probíhá v plénu. Žáci přečtou všechny 

názvy zvířat i s jejich členy. 

Závěr (5 min) 

V závěrečné fázi si mohou žáci zahrát pantomimu. Jeden žák předvádí zvíře, ostatní hádají, co to je. 

 



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Příloha č. 1 – hledání dvojic 

(+ součástí přílohy jsou i obrázky z pracovního listu pro žáky) 

die Kuh 

das Schaf 

die Katze 

das Schwein 

das Huhn 

die Gans 

das Pferd 

die Ziege 

der Hund 



  
 

 

Příloha č. 2 – zvířecí rodina 

Der Mann von der Kuh heißt der 

STIER. 

Das Kind von der Kuh heißt das 

KALB. 

Der Mann von dem Schaf heißt der 

WIDDER. 

Das Kind von dem Schaf heißt das 

LAMM. 

Der Mann von der Katze heißt der 

KATER. 

Das Kind von der Katze heißt das 

KÄTZCHEN. 

Der Mann vom Schwein heißt der 

EBER. 

Die Frau vom Schwein heißt die 

SAU. 

Das Kind vom Schwein heißt das 

FERKEL. 

Der Mann vom Huhn heißt der 

HAHN. 

Die Frau vom Huhn heißt die 

HENNE. 

Das Kind vom Huhn heißt das 

KÜKEN. 

Der Mann von der Gans heißt der 

GÄNSERICH. 

Das Kind von der Gans heißt das 

GÄNSEKÜKEN. 

Der Mann vom Pferd heißt der 

HENGST. 

Die Frau vom Pferd heißt die 

STUTE. 

Das Kind vom Pferd heißt das 

FOHLEN. 

Der Mann von der Ziege heißt der 

BOCK. 

Das Kind von der Ziege heißt das 

GEIßLEIN. 

Der Mann vom Hund heißt der 

RÜDE. 

Die Frau vom Hund heißt die 

HÜNDIN. 

Das Kind vom Hund heißt das 

WELPE. 

 


