
Play1

PLAY – SPRING IN  
THE GARDEN
Výukový materiál vybraný  
z anglického časopisu Play, 
určený k volnému šíření  
a kopírování. 

Task 1 Listen (CD Track 20), read, look and point.

A0 – A1
základní školy

3. – 5. třída ZŠ

A1 – A2
základní školy

5. – 7. třída ZŠ

A2 – B1
základní  

a střední školy
7. třída ZŠ –  
2. ročník SŠ

B1 – B2
střední školy

2. – 4. ročník SŠ
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1 There’s a tree house in  
the left tree.

2 The grass is green.
3 There are many flowers in 

the garden.
4 There is a basket on  

the grass.

5 There are plants in  
the garden.

6 There’s a bird on the tree 
house.

7 There are children in the tree 
house.

8 There’s a dog under the tree 
house.

9 There’s a cat behind  
the right tree.

10 There’s a yellow bird 
between two blue birds.

11 There’s a ball in front of  
the basket.

7

8

3

9

4

5
11

10

2

6

1



Play 2

Pokyny, jak pracovat  
s aktivitami na str. 1  
a 2, naleznete na str. 3.

Task 2

Task 3

Task 4

Look at the picture on page 1. Read the sentences and write the words in the boxes.  
Copy the letters to read a message.

Look at the picture on page 1. Draw lines to make correct sentences. 
Look at the example.

Listen (CD Track 21). Take a piece of paper.  
Draw a picture. Talk about your picture with friends.

•	 The children are in the (1) _  _  _  _    _  _  _  _  _.

•	 The black bird is (2) _  _  _  _  _  _  _ the purple flowers and the (3) _  _  _  _  _  _.

•	 The rabbit is (4) _  _ the basket.

•	 The red flowers are (5) _  _  _  _  _  _ the basket.

•	 The blue ball is (6) _  _    _  _  _  _  _    _  _ the (7) _  _  _  _  _  _.

•	 The grass is (8) _  _  _  _  _.
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The red dog

is

are

in

under

between

behind

the tree.

The yellow cat the tree.

The small children the tree house.

The two flowers the tree house.

The orange ball the tree and the red flowers.
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Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

Cíl

Poslechněte si nahrávku (CD Track 20) a ukazujte na věci, které slyšíte. Pusťte si nahrávku 
ještě jednou, nechte dítě, ať opakuje, co slyší. Pak může věty přečíst samo.

Podívejte se pozorně na obrázek na str. 1. Přečtěte a doplňte následující věty, slova 
zapište do křížovky. Písmenka z barevných políček vám odhalí skrytou zprávu.

Podívejte se na obrázek a spojte slova tak, aby vznikly pravdivé věty.

Poslechněte si nahrávku CD Track 21. Obrázek nakreslete na samostatný list papíru. 
Pokud pracujete s více dětmi, každý si podle pokynů nakreslí vlastní obrázek a můžete 
je pak porovnat a popovídat si o nich.

JAk PRACoVAT S AkTIVITAmI NA STR. 1 A 2.

	si osvojí a procvičí slovní zásobu spojenou s jarem,  

	si osvojí a procvičí předložky místa.

Děti:

PozNámkA
Sloveso is používáme s jednotným číslem, are s číslem množným.

TIPY NA DALší AkTIVITY

Tyto dvě stránky se zabývají předložkami místa.

•	 Vezměte různé hračky a krabici, domek pro panenky nebo auta a stavebnici. Vytvářejte podobné situace 
jako na obrázku a ptejte se na ně. Podívejte se na příklady.

Where is the doll? – It’s behind the box. 
Where is the red car? – It’s between the blue car and the yellow car.

•	 Až půjdete na procházku, zahrajte si hru. Vytiskněte si tabulku na str. 4. Kdo dané věci uvidí  
a anglicky nahlásí jako první (např. Look! There’s a black dog!), dostává bod – napíše si k předmětu své 
jméno. Kdo získá nejvíc bodů? Jaká bude odměna pro vítěze?

ÚVoD
Prohlédněte si s dítětem obrázek. Co na něm vidí? Umí některé věci pojmenovat anglicky? 
Zkuste ukázat na některé věci na obrázku a zeptat se: What is it? (Co je to?), případně:  
What colour is it? (Jakou to má barvu?).
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Učitelé, kteří objednají 11 a více kusů předplatného, dostávají 
učitelskou sadu – časopis, CD, výukový plakát a kalendář, zdarma.

výukový 
plakát
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CD  
s poslechovými

cvičeními 

dvAkrát  
ZA rok

jednou ZA rok

časopisy 
zdarma

kAždý měSíc

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/play.

Časopisy si již nyní můžete 
předplatit na školní rok 2020/21.  
Objednávejte přes svého učitele 
angličtiny za výhodnější cenu.

yellow grass a black dog a ball a tree with  
white flowers

a white cat a basket a brown bird a red T-shirt

a green car a bike a purple or blue flower an old house

a tree with pink flowers      a recycling bin            a brown leaf a pink flower

učitelský 
stolní kalendář


