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VY_32_INOVACE_AJ3C_121 Moje hračky Přiřazení významu slova k obrázku, procvičování slovní zásoby z daného okruhu ve 3. ročníku. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_122 Barvy mých hraček 
Doplňování chybějících písmen do slov, opakování a procvičování psané formy anglických slov pro označení barev a 
hraček, využití pro spelování daných slov. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_123 Slovní zásoba Procvičování probrané slovní zásoby psanou i mluvenou formou. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_124 Zvířata z farmy v říkadle Přiřazení anglického názvu zvířete k obrázku a použití v říkadle. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_125 Zvířata na farmě Přiřazování významu slova k obrázku, procvičování slovní zásoby z daného okruhu. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_126 Zvířata ze ZOO v říkadle Přiřazení anglického názvu zvířete k obrázku a použití v říkadle. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_127 Zvířata v ZOO Přiřazování významu slova k obrázku, procvičování slovní zásoby z daného okruhu. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_128 Geometrické tvary Tvoření obrázků zvířat z geometrických tvarů, užití anglických slov pro geometrické tvary, čísla a zvířata. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_129 Osmisměrka Hledání zadaných anglických slov v tabulce, zbylá písmena v řádcích tvoří tajenku. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_130 Tvoření vět ze zadaných slov v bublinách 
Sestavit ze zadaných slov anglickou větu s použitím neurčitého/určitého členu, podmětu, slovesa to be ve tvaru 
is/are a určení místa. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_131 Čísla a barvy Přečíst anglický pokyn (najít číslovku a vybarvit), vyluštění číslovky, správný zápis anglické číslovky, spelování. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_132 Hodiny Identifikace anglických slov podle klíče. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_133 V lese 
Rozlišit jednotné a množné číslo u podstatných jmen a správně použít there is / there are, hravou formou opakovat 
anglická slova a vyluštěné slovo vyspelovat. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_134 Číslovky 0 – 20 Správně napsat anglické číslovky a spojit s podstatnými jmény, zahrát si matematické domino a vypočítat příklady. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_135 Výpočet příkladů Přiřazování výsledku příkladu, hravou formou opakovat anglické číslovky a vyluštěné slovo vyspelovat. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_136 Sloveso to be Vytvořit dvojice osobního zájmena a tvaru slovesa to be (am, is, are), procvičené tvary doplnit do vět, vytvořit věty 
ze slov v obláčcích-samostaná práce žáků. 
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VY_32_INOVACE_AJ3C_137 Sloveso to have 
Vytvořit dvojice osobního zájmena a tvaru slovesa to have (have, has),procvičené tvary doplnit do vět, vytvořit věty 
ze slov v balóncích (časování to be, to have) - samostatná práce žáka. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_138 Na stole Z anglického pokynu vybírání a pokládání požadovaných věcí na stůl. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_139 Křížovka Procvičování probrané slovní zásoby psanou i mluvenou formou. 

VY_32_INOVACE_AJ3C_140 Jídlo a nápoje Utvoř věty se slovy ve správném pořadí, opakování názvů jídel a nápojů, tvořit věty I like / I don't like. 
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