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Anglický jazyk pro I. stupeň ZŠ

Soubor materiálu pro výuku anglického jazyka na I. stupni základní školy. Většina materiálu je určena k procvičení 

Slovní zásoba - zvířata

Překlad vět v tabulkách s předem daným 

anglickým slovosledem

Vpisování čísel do tajenky slovem

Vyhledávání anglických slov v čtyřsměrce

a opakování . Materiály jsou vyrobeny tak, aby se daly použít na PC a v papírové podobě.

Slovní zásoba - oblečení Procvičení  sl. zásoby formou osmisměrky

Anglické povely - slovesa

Přivlastňovací zájmena

Číslovky 0 - 13

Procvičení slovní zásoby

Anglická abeceda

Časování slovesa být

Čísla 0 - 13

Slovní zásoba zvířata

Čísla 0 - 16

Čísla  1 - 10 + písmena A - J

Slovní zásoba - zvířata

Barvy

Číslovky 0 - 100

Procvičení povelů přiřazováním kartiček s 

českými termíny k anglickým
Procvičení slovní zásoby vpisováním slov 

do tajenky

Slovní přepis příkladů 0 - 13 do angličtiny

Doplňování tajenek ze sl. zásob - barvy, 

čísla, šk. potřeby, slovesa
Přiřazování kartiček s písmeny ke 

kartičkám s výslovností v hranat. 

Číslovky 0 - 100

Opakování slovní zásoby III. ročníku

Slovní zásoba - vybavení domu

Hádání zvířat

Procvičení slovní zásoby

Procvičení čísel pomocí hry "Větší bere"

Procvičení čísel a písmen pomocí hry 

"Námořní bitva"

Přiřazování kartiček se zvířaty ke 

kartičkám s odpovídajícím popisem
Vpisování slov do tabulky podle počtu 

písmen a druhu slovní zásoby

Vpisování slov do tajenky

Psaní příkladů 0 - 100 slovem

Překlad vět s přivlastňovacími zájmeny v 

tab. s předem daným angl. slovosledem
Procvičení číslovek pomocí kartiček s čísly 

ve hře "Větší bere"
Procvičení slovní zásoby III. ročníku 

pomocí jedné velké tajenky

Procvičení slovní zásoby pomocí tajenek

Hádání barev, psaní výslovnosti a 

vybarvování


