PLÁN LEKCÍ

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

Téma:

Povinnosti dětí

Pracovní listy:

D_10A_Povinnosti dětí
D_10B_ Povinnosti dětí

Využití:

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

Věková skupina:

7 – 13 let

D_10A
Cíl lekce:

 Dítě rozumí, co ve škole smí a nesmí
 Dítě rozumí pokynům učitele, školníka, apod.

Slovní zásoba:

 musíš/musíte, nesmíš/nesmíte, můžeš/můžete
 běhat, dělat domácí úkoly, hlásit se, hrát si s mobilem, jíst, křičet, mít
omluvenku, mít přezůvky, nosit hračky, podepisovat, poslouchat učitele, prát se,
překřikovat se, přezouvat se, zdravit učitele

Pomůcky:

 D_10_Příloha 1 – obrázky a texty
 zákazové piktogramy

Aktivity:

 výklad – příkaz x zákaz (piktogramy, gesta)
 žáci třídy obrázky na povinné a zakázané

Na co si dát pozor:

 obsah je potřeba přizpůsobit pravidlům a zvyklostem na vaší škole
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PLÁN LEKCÍ
D_10B
Cíl lekce:

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

 Dítě rozumí, co ve škole smí a nesmí
 Dítě rozumí pokynům učitele, školníka, apod.

Slovní zásoba:

 muset, nemuset, nesmět
 opakování SZ z minulé lekce

Pomůcky:

 D_10_Příloha 1 – obrázky a texty
 barevné papíry na třídění aktivit: modrá – povinné aktivity, červená – zakázané
aktivity, zelená – volné aktivity

Aktivity:

 opakování modálů z minulé lekce, rozšíření o verbum nemuset
 třídění aktivit na povinné, zakázané a volné

Na co si dát pozor:

 významy modálů již obnášejí abstraktnější myšlení jak u dětí, tak u učitele, který
se jejich význam snaží bez zprostředkovacího jazyka předat
„Nemuset“ znamená volnost, svobodu, žádnou povinnost: můžu, ale nemusím.
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