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Koncovky přídavných jmen, rody 

1. Třídění obrázků na barevné papíry (kráva, žirafa, žába, slon, motýl, medvěd) 

Cíl: Rozlišení mužského a ženského rodu zvířat. (Slova mužský/ženský rod s dětmi vůbec 

nepoužíváme, jen chceme, aby dítě dokázalo dát zvíře na příslušnou barvu a případně doplnilo 

ten/ta). 

Doprostřed stolu připravíme dva barevné papíry (modrý a červený). Obcházíme děti s 

kloboukem, ve kterém jsou rozstříhané obrázky zvířat. Každý si vytáhne jeden obrázek zvířete 

a řekne, jestli je to např. ten/ta kočka a dá zvíře na příslušnou barvu papíru (zvířata ženského 

rodu na červenou, zvířata mužského rodu na modrou).  

2. Pohybová hra (v prostoru) 

Cíl: Přídavná jména velký, malý, tlustý, hubený 

Předem vystřihneme dvakrát přídavná jména velký, malý, tlustý, hubený (tedy 8 obrázků - 

záleží na počtu dětí ve skupině, na každého musí zbýt jeden obrázek) a schováme je po třídě. 

Dětem povíme: Děti, ve třídě jsou takovéhle obrázky (jeden ukážeme). Každý najde jeden 

obrázek teď! (Můžeme případně říct říkanku: 12345, najdi jednu kartu teď) Každé dítě si 

přinese jeden obrázek a pojmenuje přídavné jméno. Správně pojmenovaný obrázek dávají děti 

postupně do klobouku.  

 

3. Přikládání obrázků do okének v pracovním listu (u stolu) 

Cíl: Opakování mužského a ženského rodu zvířat - zvířata ve čtvrtém pádě 

Děti dostanou dva pracovní listy (jeden s červeným podkladem, druhý s modrým podkladem). 

Předem vystřihneme obrázky zvířat z dalšího pracovního listu. Každé dítě má lepidlo. Učitel má 

u sebe roztříděné obrázky na papírech (tak, jak tam zůstaly z první aktivity). Děti na obrázky 

vidí a učitel se ptá například: Které zvíře chceš? nebo Co chceš nalepit? (vybere si jednu 

formulaci a tu bude používat s každým dítětem.) Dítě řekne zvíře ve čtvrtém pádě (tvar ve 4. 

pádě by měl ideálně být opakování. Vybrána jsou zvířata stejného vzoru, aby i tvar ve 4. pádě 

byl stejný - žirafu, žábu, krávu/ slona, motýla, medvěda). Každého dítěte se ptáme, je to 

ten/ta? Bude-li to například ta kočka, ptáme se - kam tu kočku nalepíš? Dítě ukáže (obzvlášť v 

začátku činnosti to předvádí spíše učitel a přikládá kočku do okénka bez písmena na pracovním 

listu s červenou plochou). Následně dítě lepí a učitel se stejným způsobem věnuje dalšímu 

dítěti. Má-li dítě již nalepeno, může případně zvíře i vybarvovat. Každé dítě má tedy teď 

nalepeno jedno zvíře, viz následující obrázek: 
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 Obr. 1 

 

4. Přikládání obrázku s přídavným jménem  

Cíl: Koncovky přídavných jmen podle rodů tlustý (př. tlustý medvěd, malá kočka) 

Přineseme klobouk, ve kterém jsou obrázky přídavných jmen (tlustý, hubený, velký, malý - 

vícekrát, aby na každého zbylo). První dítě si vytáhne jedno přídavné jméno. Ukážeme na 

písmeno v pracovním listě dítěte a ptáme se, jaký/á je dané zvíře?  

Pokud například pracujeme s pracovním listem z obrázku 1 (Obr. 1), ptáme se: Jaký je 

medvěd? (Při slově jaký ukazujeme na písmeno Ý - což je návodné pro správnou koncovku)  

Přiložíme tam přídavné jméno, které si dítě vytáhlo (např. tlustý) a říkáme tlustý medvěd 

(Obr.2). Chceme, aby i dítě řeklo správnou koncovku, tedy se ptáme ještě jednou Jaký je 

medvěd a tentokrát necháme odpovědět dítě. Dítě pak může obrázek s přídavným jménem 

nalepit a pokračovat ve vybarvování. Učitel se takto postupně věnuje všem dětem.  

 OBR 2 

 

Záleží na tom, zda jsme již s koncovkami přídavných jmen pracovaly. Pokud ne, bude asi lepší 

zvolit jen jedno přídavné jméno pro všechna zvířata, aby více vynikla právě odlišnost tvaru 

přídavného jména (velký/velká + slon, žirafa, kráva, medvěd...). 
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5. Další kolo lepení 

Obdobně jako v bodu 3 a 4 pokračujeme. Dítě si nejprve vybere zvíře a nalepí ho, následně si 

vytáhne z klobouku přídavné jméno, pojmenuje správně koncovku a nalepí přídavné jméno do 

okénka s písmenem. Slovní doprovod bude opět stejný: 

U: Které zvíře chceš?  

D: Já chci kočku 

U: Je to ta kočka, nebo ten kočka?  

D: Ta kočka (dítě lepí) 

U: Vytáhni si jeden obrázek (nabízíme klobouk s přídavnými jmény) Co to je?  

D: Hubený 

U: Jaká je kočka?  

D: Hubená, hubená kočka (dítě lepí na pracovní list.) 

 

Následně je třeba vyhodnotit, zda ještě děti udrží pozornost a činnost je baví. Určitě není 

třeba, aby děti nalepily a pojmenovaly všechny obrázky do prázdných okének v pracovním 

listu. Naopak můžeme listy podepsat a schovat dětem na další lekci. Příště již děti budou 

vědět, jak s listem pracovat a můžeme přejít rovnou právě k lepení a pojmenovávání, tedy 

stihneme toho v příští lekci více.   
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