METODICKÝ LIST

Usmernenia vytvorené metodickým orgánom pri OŠaM   MsÚ Žilina pre potreby MZ a učiteľov AJ na 1.stupni
Téma: Hry na anglickom jazyku
Cieľ: Zosumarizovať hry vhodné na hodiny Aj


Hry  na  anglickom  jazyku


Rozbehané písmená :

Učiteľ vyberie určitý počet detí a každému pridelí jedno písmeno zo skladacej abecedy tak, aby tieto písmená tvorili spolu slovo. Deti držia písmená a voľne sa pohybujú, aby ostatní na ne stále videli. Vyhráva ten, kto prvý zostaví z „rozbehaných“ písmen slovo.

Čo chýba? :

Na tabuli je napísaných niekoľko slov. Učiteľ ich s deťmi nahlas číta, alebo si ich deti prečítajú potichu. Potom si zložia hlavy na lavice, akoby spali. Učiteľ zotrie jedno slovo. Deti hádajú, ktoré slovo chýba. 
Variant: Jedno slovo pripíšeme, deti hádajú, ktoré.

Slová odzadu :

Učiteľ napíše na tabuľu veľkými tlačenými písmenami slovo naopak, napr. SEP (PES). Deti sa pokúsia napísať slovo správne. Píšu veľkými tlačenými písmenami. 

Priraď správny text :

Učiteľ pripraví pre 2-3 súťažné skupiny  rôzne situačné obrázky  a k nim na osobitných lístkoch stručný, výstižný komentár (1-2 vety). Vyhrá skupina, ktorá skôra správne priradí vety k obrázkom. 


Rozlúšti vetu :

Učiteľ napíše na tabuľu veľkými písmenami vetu tak, že všetky slová napíše spolu. Úlohou detí je vetu rozlúštiť a prepísať ju nanovo správne.


Písmená:
Deti utvoria 2 rady. Učiteľ ukáže  kartičku s obrázkom. Deti budú postupne písať slovo na tabulu. Každý žiak môže napísať iba jedno písmeno. Ak je písmeno zlé, ďalší žiak ho môže zmazať a napísať správne písmeno. To družstvo, ktoré napíše celé slovo ako prvé vyhráva.

Lyžičky, vidličky, nože:
Žiaci sa postavia vedľa seba na koniec  triedy. Učiteľ postupne ukazuje obrázky. Kto prvý pomenuje obrázok, môže sa posunúť o krok vpred. Kto sa dostane prvý dopredu pred tabuľu, vyhráva.

Kimova hra:
Učiteľ pripne na magnetickú tabuľu obrázky práve preberaných slov. Deti majú minútu na to, aby si obrázky zapamätali. Potom učiteľ obrázky zakryje a deti ich vymenúvajú, staršie deti  môžu slovíčka písať.

Bingo:
Učiteľ  zadá deťom  určitý okruh prebraných slovíčok napr. zvieratá farby, čísla. Každé dieťa napíše päť slov , ktoré patria do zvoleného okruhu slovíčok. Učiteľ hovorí slová z daného okruhu . Ak povie slovo, ktoré má žiak napísané, preškrtne ho. Kto z detí ma preškrtnuté všetky slovíčka, povie BINGO a stáva sa víťazom.

Meno, mesto zviera, vec
Vyberieme jedného žiaka, ktorý potichu hovorí  anglickú abecedu. Druhý žiak po určitom čase povie STOP. Žiak povie písmeno, na ktorom sa zastavil nahlas a žiaci píšu/ hovoria slová, ktoré začínajú na toto písmeno.

Obrázkový test:
Učiteľ povie alebo napíše slovo po anglicky, žiaci musia slovo nakresliť
Čo robím?

Precvičovanie prítomného priebehového  času.
Žiak predvádza nejakú činnosť, ostatní žiaci hádajú a použijú prítomný čas priebehový .                  Napr.  He is reading the book.  She is listening the music...

Dvojice:
Každé dieťa si vyberie jednu kartičku. Na kartičkách sú obrázky alebo názvy.  Napr.  /obrázok psa-názov dog/. Pustíme hudbu, deti sa voľne prechádzajú po triede. Keď hudbu zastavíme, deti musia hľadať svoju dvojicu.


Písanie do vzduchu: Vek: 7-12
Typ aktivity: celá trieda, jednotlivec
Trvanie: 2-4 minúty
Cieľ: opakovanie, zahriatie, výslovnosť
POSTUP 1: Napíš svoje meno (obľúbenú hračku, zviera...) do vzduchu. 
POSTUP 2: Žiak predstúpi pred tabuľu, povie: My name is... a meno namiesto vyslovenia napíše do vzduchu. Žiaci namiesto neho povedia jeho meno, keď dopíše. 

 Sochy: Vek: 4-12
Typ aktivity: dvojice, celá trieda
Trvanie: 5-10 minút
Cieľ: Opakovanie a upevňovanie slovnej zásoby - časti tela, prídavné mená - pocity, športy.
POSTUP 1: Žiaci si vo dvojiciach zadelia úlohy. Jeden žiak sa stáva sochou, druhý žiak sa stáva sochárom. Socha len stojí, sochár ju modeluje podľa pokynov učiteľa (spolužiaka), ktorý pomenúva časti tela, ktoré má sochár modelovať. Napr. Povie "left hand" - sochár upraví soche ľavú ruku. POSTUP 2: Sochár modeluje tvár svojej sochy (svojho spolužiaka) - vytvaruje pocity - úsmev, smútok, strach... Ostatní hádajú po anglicky, aký pocit vymodeloval.                                                           POSTUP 3: Sochár vymodeluje sochu v pohybe. Ostatní hádajú, čo socha vykonáva. Prípadne sa môžeme zahrať, že sochár, alebo nejaký žiak sochu (žiaka) zapne gombíkom, socha urobí zopár pohybov, podľa ktorých hádajú o aký šport ide, alebo, čo socha robí. Takto to môže byť aj na zamestnanie.                                
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Rychlejší vyhráva : Vek: 4-12
Typ aktivity: Dvojice
Trvanie: 5-10 minút
Cieľ: Upevňovanie učiva, opakovanie učiva.
POSTUP 1: Na tabuli sú napísané čísla napr. od 0 do 12. Žiaci chodia po dvojiciach k tabuli. Každý si zoberie farebnú kriedu. Učiteľ, alebo niektorý spolužiak povie po anglicky jedno číslo 0-12. Ktorý prvý z dvojice správne zaznačí číslo má napr. bod. 
POSTUP 2: Na magnetickej tabuli, alebo na lavici sú rozložené obrázky na slovnú zásobu, ktorú sme na hodine preberali - napr. Animals. Učiteľ povie po anglicky niektoré zvieratko a ktorý zo žiakov ho ukáže prvý, zoberie si obrázok. Na konci hry každý žiak pomenuje po anglicky názvy zvierat na obrázku, ktoré uhádol. Ostatní žiaci po ňom opakujú, čo povedal. 
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Reťazovka: 
Vek: 4-12
Typ aktivity: Skupina
Trvanie: 5-10 minút
Cieľ: Opakovanie a upevňovanie učiva zamerané na správnu výslovnosť
POSTUP 1: Učiteľ sedí s deťmi v kruhu. Učiteľ povie slovo, a tľapne dieťa, ktoré sedí vedľa neho  po ruke. Žiak to slovo zopakuje a "podá" ho ďalej tľapnutím po ruke. Ak niekto zle povie slovo, alebo ho popletie, učiteľ ho opraví a musí sa začínať od začiatku. Môžeme vyhlásiť súťaž aj o najrýchlejšiu reťazovku. 
POSTUP 2: Učiteľ sedí s deťmi v kruhu. Učiteľ položí otázku žiakovi vedľa neho: Napr. "What is your name?" a tľapne ho po ruke. Žiak na otázku odpovedá: My name si... Otočí sa na spolužiaka vedľa neho a opýta sa ho tú istú otázku. Ten mu na ňu odpovie...takto to ide do kruhu. 
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Pexeso :
Vek: 4-15
Typ aktivity: Dvojice, skupina
Trvanie: 10-15 minút
Cieľ: Upevňovanie a opakovanie učiva zamerané na slovnú zásobu. 
POSTUP: Na stôl položíme kartičky, tak, aby obrázok bolo vidieť.  Rozdelíme deti na dve skupiny. K stolu príde vždy jeden žiak z jednej skupiny a jeden žiak z druhej skupiny. file_6.png
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Hrajú podľa pravidiel pexesa.

 
Kto je repa? :
Do priestoru v triede umiestnime deku. Žiaci sa posadia okolo deky a zatvoria si oči. Učiteľ poklepe jednému žiakovi na rameno a ten sa stáva repou- zalezie pod deku. Ostatní žiaci hádajú, kto je repou. Koho sa učiteľ dotkne rukou,spýta sa ho :“ Who is a big beet?“ Žiak odpovedá  napr.: „ Peter is a big beet.“ Ak uhádne meno spolužiaka, ten  odpovie: „ Yes, I ´m a big beet.“ Ak povie  meno žiaka, ktorý nie je pod dekou, ten  povie: „ No, I´m not a big beet.“  Hra sa končí, ak sa pod dekou vystriedajú všetci žiaci. / Žiaci sa zároveň snažia zapamätať, kto už pod dekou bol, čo im uľahčuje hádanie./

Hry o zvieratách :
1.Žiaci utvoria reťaz. Prvý povie nejaké zviera napr.: „ I am a cat.“  Spolužiak vedľa neho si to musí zapamätať a pridá vetu, napr.: „You are a cat and I am a dog.“ V hre sa vystriedajú všetci žiaci v reťazi.
2.Žiaci si vylosujú lístočky so zvieratami. Postupne predvádzajú vylosované zviera zvukmi alebo pohybmi a ostatní hádajú, o aké zviera ide.  Vyhráva ten, kto uhádne najviac zvierat. / Žiaci môžu názvy zvierat aj písať./
3.Na stôl si pripravíme zvieratá z umelej hmoty schované pod šatkou, uterákom. Žiaci prichádzajú k stolu a hmatom sa snažia zistiť, o aké zviera ide. Pomenujú ho. Pomenované zviera vyložíme a hra pokračuje.
4.Žiaci utvoria dvojice. Každá dvojica dostane obálku, v ktorej je rozstrihaný obrázok zvieraťa. Ich úlohou je čo najrýchlejšie ho zložiť a pomenovať. Názov povedia potichu učiteľovi a dostanú ďalšiu obálku. Vyhráva dvojica s najväčším počtom skompletizovaných a pomenovaných  zvierat. 
5.Učiteľ rozdá žiakom obrázky s čo najväčším počtom zvierat. Potom povie nejaké zviera napr. cat. Žiak položí prst na dané zviera,  zdvihne ruku a zopakuje názov zvieraťa. Kto prvý zdvihne ruku, má bod. Vyhráva žiak s najväščím počtom bodov. 

Povolania :
Žiaci dostanú kartičky, na ktorých je znázornené nejaké povolanie. Žiaci si ho zapíšu na papier napr. shop  assistant. Papier odnesú učiteľovi a ten potom v poradí, v akom mu priniesli názov povolania na papieri, žiakov vyzve, aby sa pýtali spolužiakov, či niekto z ich rodiny vykonáva dané povolanie. Napr. „ Is your brother a shop assistant?“  „Is your mother a shop assistant?“ Žiaci odpovedajú krátko a môžu doplniť skutočné povolanie. Napr. „No, he isn´t, he is a teacher.“

Šport:
Na tabuli / na kartičkách / sú napísané jednotlivé športy. Každý žiak vymenuje, ktoré z daných športov má rád. Napr. I like swimming, skiing, playing football,...
Obmena: Žiaci pantomímou  napodobňujú jednotlivé športy, na ktoré učiteľ ukazuje.



Dopravné prostriedky :
Žiaci si do školy donesú dopravné prostriedky – hračky alebo ich obrázky . Utvoria skupiny po štyroch a navzájom sa pýtajú :“ Do you like travelling by car?“  „Do you like travelling by train?“...

Oblečenie :
Žiaci si vyberú nejakého  spolužiaka a napíšu si o ňom čo najviac viet, ktoré popisujú,  čo má oblečené. Postupne vystúpia a prečítajú svoj popis, ostatní hádajú podľa popisu, o koho ide.Napr. She´s got  a red  jumper, blue trousers,... K popisu oblečenia je možné pridať i vzhľad spolužiaka, napr. She´s got long blond  hair, brown eyes,...

Balónik:
Žiaci sedia v kruhu a podávajú si balónik. Žiak povie anglicky slovo na nejakú tému, napr. školské potreby, žiak vedľa slovo preloží a pokračuje ďalším slovom. Napr. school bag – aktovka- pen- pero- pencil- ceruzka- ...Kto nevie pokračovať, vypadáva z hry. Víťazom sa stávajú traja poslední žiaci, ktorí nevypadli. Obmenou môže byť hovorenie slov, ktoré začínajú tou istou hláskou, tým istým písmenom a pod.

Robíme poriadok :
Učiteľ rozmiestni po triede rôzne predmety na miesta, kam nepatria napr. ponožky na tabuľu, uterák na kôš, gumu na umývadlo, aktovku na stôl, knihu na aktovku a pod. Úlohou žiakov je veci nájsť, povedať, kde sú a dať ich na správne miesto, ktoré tiež pomenujú. Napr. The rubber is on the sink and now it is in the pencilcase. / precvičovanie predložiek on, in, under, near, next to, between,.../

Molekuly :
Žiaci sa pohybujú po triede v rytme hudby. V určitej chvíli učiteľ hudbu zastaví a povie anglicky číslo, podľa ktorého sa majú žiaci zoskupiť. Obmena: po zastavení hudby sa žiaci dotknú nejakého predmetu podľa farby, ktorú pomenuje učiteľ.

Písmená:
Učiteľ má na lavici  poukladané písmená tak, aby ich nikto nevidel. Žiaci si postupne vyberajú po jednom písmene a ich úlohou je v určitom intervale napísať čo najviac slov na dané písmeno. Žiaci potom slová nahlas  prečítajú. / môžu si pomáhať aj slovníkom / Vyhráva žiak s najväčším počtom slov.

Mince  :
Učiteľ má pripravenú plechovku a mince. Žiaci si zatvoria oči a pozorne počúvajú, koľko mincí učiteľ vhodil do plechovky. Na vyzvanie povedia číslo / anglicky/. Opakuje sa niekoľkokrát. Hra vhodná na precvičovanie  menších čísel.

 Hra na robota :
Cieľ: počúvať, dávať a plniť príkazy, povzbudzovať deti k slušnému správaniu, pracovať s intonáciou
Činnosť: deti počúvajú pokyny a plnia ich len vtedy, ak ten, kto pokyny vydáva použije slovo prosím 
Realizácia: 1. Vyberieme jedno dieťa, ktoré bude robotom a ktoré bude sledovať a plniť naše príkazy typu Vstaň, prosím. Choď ku dverám, prosím. Zatvor okno, prosím. a podobne. Dieťa musí príkazom rozumieť, aby ich mohlo správne splniť.
                  2. Vyberieme dvojicu detí, jeden bude robotom, druhý preberie úlohu učiteľa, vydáva pokyny a stále používa slovo prosím.
                  3. Z celej skupiny vytvoríme dvojice, pričom jeden dáva pokyny a druhý ich plní.
                  4. Ukončíme prácu vo dvojiciach, zhromaždíme deti a vysvetlíme im hru, ktorú budú hrať. Po zadaní príkazu vykonajú danú činnosť len vtedy, ak bude použité aj slovo prosím. V opačnom prípade deti na pokyn nemajú reagovať.
                 5. Ten, kto sa pomýli, vypadáva z hry. Posledný sa stáva víťazom.

Vykroč vpred :
Cieľ: precvičiť spojenia s have got, zopakovať názvy členov rodiny, počúvať
Činnosť: deti počúvajú pokyny a sledujú ten, ktorý sa ich týka
Pomôcky: krieda alebo špagát
Príprava: 1. Pripravíme si inštrukcie primerané úrovni žiakov
                   2. Cez stred triedy natiahneme špagát, alebo nakreslíme kriedou čiaru
Realizácia: 1. Zoradíme deti chrbtom ku stene
                   2. Vysvetlíme čo budú deti robiť, použijeme materinský jazyk. Povieme napr. Step forward if you have a Peter in your family. Dieťa, ktoré má v rodine niekoho s týmto menom sa posunie o krok vpred a povie My father′s name is Peter.
                   3. Pokračujeme rozličnými menami.
                   4. Víťazom sa stáva dieťa, ktoré prvé prekročí čiaru.
Obmeny: 1. Možno použiť inú formuláciu na precvičenie ďalších gramatických javov napr.: Step forward if you are wearing green.
          Step forward if you like milk.
          Step forward if you can ski.
          Step forward if you have got a doll.
                 2. Deti usadíme do kruhu na stoličky, učiteľ stojí v strede a povie Change places if you have got blue socks. Všetci s modrými ponožkami a aj učiteľ si musia rýchlo vymeniť miesto. Keďže je o jednu stoličku menej ako hráčov, jeden ostane stáť a pokračuje v hre podobnou výpoveďou.

 Som robot :
Cieľ: precvičiť modálne sloveso can a slovesá vyjadrujúce nejakú známu činnosť
Činnosť: deti počúvajú pokyny a opakujú ich
Pomôcky: kartičky so slovesami
Realizácia: 1. Rozložíme kartičky so slovesami na zem pred tabuľu.
                    2. Postavíme sa pred tabuľu, hráme robota a hlasom robota hovoríme napr. I am a robot. I can eat. To, čo sme povadali i trhanými pohybmi robota naznačíme.
                   3. Deti zopakujú aj vetu, aj pohyb. Niekoľkokrát zopakujeme.
                   4. Vyberáme postupne deti, ktoré sa zahrajú na robota, ostatní opakujú.

 Ako sa voláš? :
Cieľ: vedieť sa pýtať na meno a odpovedať
Činnosť: pýtať sa na meno a odpovedať v krátkych dialógoch
Pomôcky: akákoľvek vhodná hračka alebo maňuška
Realizácia: 1. Postavíme sa pred deti a predstavíme sa: Hello, girls and boys. My name is.... Potom predstavíme hračku napr. This is Pussy.
                   2. Opýtame sa hračky What′s your name? Zmeneným hlasom odpovieme za hračku My name is Pussy.
                   3. Chodíme s hračkou pomedzi deti a pýtame sa ich na meno, oni sa predstavia.
                   4. Ak deti zvládli odpoveď na otázku, necháme jedného prebrať našu úlohu a pýtať sa na mená svojich spolužiakov.

 Prosím, pán Krokodíl :
Cieľ: ovládať farby, pýtať si dovolenie niečo urobiť
Činnosť: deti si pýtajú dovolenie od krokodíla prejsť cez rieku, krokodíl to dovolí len tým, ktorí majú oblečenú farbu, ktorú povie
Pomôcky: kus modrého papiera, ktorý predstavuje vodu, alebo špagát, ktorým ohraničíme vodnú plochu
Príprava: na zem položíme modrý papier, alebo ohraničíme vodnú plochu špagátom
Realizácia: 1. Vysvetlíme deťom, že krokodíl má rád iba niektoré farby a tým, ktorí takúto farbu nosia, dovolí vkročiť do rieky.
                    2. Zahráme krokodíla ako prvý. Postavíme sa k rieke a hovoríme I′m a crocodile and I like to eat children, pričom sa hrozivo tvárime.
                    3. Pomôžeme deťom a deti po nás zopakujú otázku Mr. Crocodile, can we cross the river?
                    4. Krokodíl si vyberie jednu farbu a hovorí Only if you are wearing yellow. Deti s niečím žltým na sebe sa chytia za danú vec a postavia sa do rieky. Ostatné deti sa snažia uniknúť pred krokodílom. Prvý, koho krokodíl chytí, vypadáva a hra pokračuje.
                    5. Opakujeme niekoľko krát a meníme farbu oblečenia.
Obmena: Krokodíl môže od detí žiadať aj iné veci napr.:
                Only if your eyes are blue.
                Only if you can swim.
 Pohyby zvierat :
Cieľ: počúvať inštrukcie, napodobniť pohyby zvierat
Činnosť: deti sa učia pomenovať zvieratá  a spôsob, akým sa pohybujú
Pomôcky: obrázky zvieratiek
Realizácia: 1. Ukazujeme deťom obrázky a zopakujeme už známe zvieratká.
                   2. Opäť pracujeme s obrázkami, pričom pomenovanie zvieratka dopĺňame o pomenovanie ich pohybu napr. Horses gallop. Kangaroos jump. Bees fly.
                   3. Výpoveď dopĺňame pohybom, deti opakujú vetu i pohyb.
Obmeny: 1. Pomenovanie a pohyby zvieratiek môžu deti doplniť o zvuky, ktoré zvieratká vydávajú.
                2. Rozdelíme deti do skupín, pričom každý v skupine predstavuje jedno zvieratko. Po vyzvaní niektorého zvieratka ho napodobní iba to dieťa, ktoré ho predstavuje. 











