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Anotace:
Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů.
Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu,
názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke
zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni
k hodnotnějšímu učení.
V pracovním listu si děti upevňují a procvičují učivo o předložkách
místa (in, on, under, above, next to, between, in front of, behind,
opposite). Přiřazují zde předložky k obrázkům a zakreslují míček do
kostky podle předchozí prezentace. Nejvýrazněji se žáci zaměřují na
popis jednotlivých pokojů a jejich vybavení. Tedy procvičují nejen
předložky místa, ale také slovní zásobu a tvoření vět. Tato práce
slouží nejen k opakování a fixaci učiva, ale může posloužit i jako
test.

Plněné výstupy:
Žák si vybaví a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu;
používá fráze a věty; sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché
poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb; při obměňování
textu využívá známou slovní zásobu, fráze a spojení.
Klíčová slova:
Předložky místa: in, on, under, above, next to, between, in front of,
behind, opposite, popis.
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