
THIS IS MY YOUR BOOK PEN PENCIL DOG 

CAT BIRD FISH HAMSTER RABBIT RULER RUBBER SISTER 

BROTHER HUNGRY THIRSTY BIG SMALL HAPPY SAD WHITE 

YELLOW ORANGE BLUE GREEN RED BROWN GREY BLACK 

PENCIL CASE CAR GUITAR TEDDY BEAR BIKE BALL MUM DAD 

NUMBER ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN 

EIGHT NINE TEN ZERO DONUT ZOKO OPEN CLOSE 

LOOK SIT DOWN STAND UP A AN OLD WHO WHAT 

HELLO HI GOODBYE DOLL PURPLE ?     

 

 



Návod: Slovíčka vytiskněte ( pokud nemáte tiskárnu, nastříhejte podobné kartičky a popište) a vystřihněte. 

Ze slovíček lze sestavovat věty. Protože je slovíček hodně, doporučuji nejprve rozdělit do skupinek. 

Hra č. 1 

Dítěti zadáte: Najdi všechna slovíčka, která označují barvu a poskládej je do sloupečku ( nebo řádku). Dítě 

vyhledává slovíčka, skládá je k sobě a může je číst a říkat, co znamenají. 

Vyhledej všechna zvířátka…. Vyhledej všechny hračky ….. Vyhledej členy rodiny….. Vyhledej číslice …. 

Vyhledej pokyny……. Vyhledej slovíčka, která říkají, jak se člověk cítí …….. Vyhledej pozdravy …… 

Vyhledej školní věci …..Poskládej ostatní slovíčka….. 

Teď má dítě slovíčka poskládaná do skupinek a může začít skládat.  

Zadáte česky větu – Toto je moje červená kniha. Dítě skládá – This is my red book.  

Zadáte -  Tvoje maminka je šťastná. Dítě skládá – Your mum is happy. 

A takto můžete věty libovolně obměňovat. Nebo můžete poskládat větu anglicky a dítě ji přečte a přeloží. 

 

 



Skupinky slovíček pro neangličtináře: 

Barvy – white (bílá), yellow ( žlutá), orange ( oranžová), red (červená), purple ( fialová), blue (modrá), green, ( zelená), brown (hnědá), 

grey ( šedá), black (černá) 

Zvířátka – fish ( ryba), dog ( pes), cat ( kočka), bird ( pták), hamster ( křeček), rabbit ( králík) 

Hračky – guitar ( kytara), teddy bear ( medvídek), doll ( panenka), bike ( kolo), car ( auto), ball ( míč) 

Členové rodiny – mum ( máma), dad ( táta), sister ( sestra), brother ( bratr) 

Číslice – zero (0), one (1), two (2), three (3), four (4), five (5), six(6), seven (7), eight (8), nine (9), ten (10) 

Pokyny – open ( otevři), close ( zavři), sit down ( posaď se), stand up (postav se), look ( podívej) 

Pocity – happy ( šťastný), sad  (smutný), thirsty ( žíznivý), hungry (hladový) 

Pozdravy – Hi ( ahoj – oslovuji kamaráda), Hello ( ahoj- oslovuji dospělé), goodbye ( nashledanou) 

Školní slovíčka – book ( kniha), pen ( pero), pencil ( tužka), pencil case ( pouzdro), ruler ( pravítko), rubber (guma) 

Ostatní slovíčka – big(velký), small (malý), This ( toto), is ( je), my ( můj/moje), your ( tvůj/ tvoje), number ( číslo), what ( co), who 

( kdo), old ( starý),a/an – nelze přeložit, jedná se o člen neurčitý, dává se k podstatným jménům ( má spíše význam jako – nějaký – pokud 

podstatné jméno začíná na A,E,I,O,U použije se člen AN, jinak se dává člen A např. Toto je nějaká  modrá kniha – This is a blue book. 

Nebo např. Toto je nějaká oranžová kniha  - This is an orange book. Má-li podstatné jméno přivlastňovací zájmeno, člen se nepoužije 

např. Toto je moje modrá kniha. This is my blue book. 

 

 



Hra č.2 

Jiná varianta, máte všechna slovíčka neroztříděna. Dáte dítěti pokyn. Vyber všechna slovíčka, která 

začínají na písmenko B. Dítě hledá slovíčka, čte je a  překládá. Pak můžete dát pokyn - poskládej všechna 

slovíčka na B podle abecedy ( dítě musí skládat podle druhého písmenka v pořadí, kromě angličtiny 

procvičíte i češtinu). 

Hra č. 3 

Najdi všechna slovíčka se třemi ( čtyřmi, pěti) písmenky a dítě opět čte a překládá, případně můžete dát 

dítěti hrst slovíček jen z náhodného výběru a kromě čtení a překladu může dítě sčítat počet písmenek  na 

všech slovíčkách v hromádce ( procvičíte i matematiku). 

 

Výhoda hry je, že děti u ní vydrží celkem dlouho. Už jsme ji jednou stihli hrát ve škole a vydrželi u toho 

skoro 20 minut. Dítě zaměstnáte, hodně toho procvičí, aniž by to postřehlo a sami se neuštvete. 


