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Nakupujeme 

Varianta 1 (pro děti začátečníky, vhodné i v adaptačním období)  

Cíl 1 – slovní zásoba (ovoce, zelenina) v 1. pádě 

Děti dostanou po jednom černobílém košíku a losují si z klobouku nastříhané obrázky ovoce a 

zeleniny (vždy pouze jednou). Po vytáhnutí dítě pojmenuje potravinu, a pak pojmenujeme 

sborově. Poté si ji nalepí do svého košíku. A takhle se jede po kruhu, až se vylosuje vše. Pak si 

děti obrázky vybarví. 

Varianta 2 (pro méně pokročilé děti)  

Cíl 2 – minulý čas slovesa koupit + 4. pád 

Děti dostanou každé černobílý košík a tahají si stejně, jako ve variantě 1. Ale když vytáhne 

potravinu, chceme, aby řeklo: „Máma koupila rajče“, „Máma koupila hrušku“. Na konec si děti 

obrázky vybarví. 

Varianta 3 (pro pokročilé děti)  

Cíl 3 – rody, sloveso mít + 4. pád, přídavná jména 

Potřebujeme tři stoly, na každý dáme 1 košík. Na jeden červený košík (TA), na druhý modrý 

(TEN) a na třetí zelený (TO). A děti budou tahat z klobouku ovoce a zeleninu.  Když si 

vytáhnou jablko, položí ho na stůl se zeleným košíkem a chceme, aby dítě řeklo: To jablko. 

Když je všechno ovoce a všechna zelenina roztříděná, sednou si děti ke stolku, každému dáme 

jeden černobílý košík a rozstříhané ovoce a zeleninu, kterou si nalepí do svého košíku a 

vybarví, a pak se jich ptáme: „Vasile, co máš v košíku?“ „V košíku mám zelené 

jablko/červenou jahodu.“   

Navazující pohybová aktivita 

Cíl 4 – spolupráce/domluva ve dvojici, slovní zásoba (ovoce, zelenina) 

Děti se rozdělí do dvojic, a do dvojice dostanou nákupní seznam a košík. Po třídě je rozházená 

buď plastová zelenina a ovoce, nebo obrázky. A děti mají podle nákupního seznamu nakoupit. 

Až budou mít všechny děti hotovo, společně se podívají do košíků a pojmenují nakoupené 

potraviny. 
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Návrh nákupního seznamu 
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