Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Rodinný kurz

PLÁN LEKCÍ
Téma:

Omluvy

Pracovní listy:

D_09A_Omluvy
D_09B_Omluvy

Využití:

Pracovní listy byly vytvořeny pro děti cizince s minimální znalostí češtiny. Vhodné
ke skupinové práci.

Věková skupina:

7 – 13 let

D_09A
Cíl lekce:

 žák umí reagovat omluvou na nastalé situace
 žák rozlišuje mužský a ženský rod v minulém čase

Slovní zásoba:






Pomůcky:

 D_09_Příloha 1 – obrázky omluv a omluvné fráze
 video:
http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/111-zapomnel-jsem-.html

Aktivity:

 práce s videem – žáci doplňují do pracovního listu podle poslechu, poté
společná kontrola
 hraní rolí – situace podle videa – role střídáme, obměňujeme a opakujeme,
dokud to děti baví a dokud fráze nezvládají bezchybně
 slovníček omluv – žáci kreslí obrázek k omluvě na pracovním listu

Na co si dát pozor:

 nevysvětlujeme tvorbu minulého času, jen fixujeme konkrétní fráze
 upozorníme žáky na změnu koncovky slovesa podle rodu v minulém čase
 důsledně opravujeme správnou formu minulého času v první osobě –
zapomněla jsem (častá chyba: já zapomněla)

omlouvám se, zapomněl/a jsem…
omlouvám se, že jdu pozdě…
omlouvám se, nemám…
školní pomůcky (žákovská knížka, sešit, učebnice…)
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PLÁN LEKCÍ
D_09B
Cíl lekce:

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Rodinný kurz

 žák umí reagovat omluvou na nastalé situace
 žák rozlišuje mužský a ženský rod v minulém čase

Slovní zásoba:

 omlouvám se, zaspal jsem/ ujel mi autobus/ byl jsem u doktora
 promiňte…

Pomůcky:

 D_09_Příloha 1 – obrázky omluv a omluvné fráze

Aktivity:

 práce s obrázky
 hraní rolí

Na co si dát pozor:

 nevysvětlujeme tvorbu minulého času, jen fixujeme konkrétní fráze
 upozorníme žáky na změnu koncovky slovesa podle rodu v minulém čase
 důsledně opravujeme správnou formu minulého času v první osobě –
zapomněla jsem (častá chyba: já zapomněla)
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