Present Simple and Present Continuous (Board Game)
Anotace: Aktivita zaměřená na procvičení přítomného času prostého a průběhového
Předmět: Anglický jazyk
Téma: Přítomný čas prostý a průběhový
Cíl: Žák zná pravidla a užití přítomného času prostého a přítomného času průběhového.
Žák dokáže hovořit o v přítomném čase prostém a průběhovém v kontextu povinností, volného času
a běžných denních činnosti.
Cílová skupina: A2–B2
Časová dotace: 20–25 min
Použité metody, formy: Dovednostně-praktická, skupinová (práce ve dvojicích nebo malých
skupinách)
Instrukce:
1. Rozdělte žáky do dvojic nebo trojic.
2. Každé dvojici/trojici dejte 1 hrací plán.
3. Každý žák si najde svou hrací figurku. Může použít cokoliv, co u sebe nebo ve svém okolí najde:
např. víčko od lahve, barevná kulička papíru, mince atd.
4. Každá dvojice/trojice si sežene jakoukoli minci, která slouží místo hrací kostky.
Pravidla:
1. Hráči po jednom hází mincí.
2. Pokud padne panna/líc (“heads”), hráč se posune o jedno hrací pole. Pokud padne orel/rub
(“tails”), hráč se posune o dvě hrací pole.
3. Úkolem hráče je odpovědět na otázku na hracím poli, na kterém se zrovna nachází. Nejsou
povoleny pouze krátké odpovědi typu “No, I don´t.”
Pokud hráč nedokáže na otázku odpovědět, nebo neumí správně utvořit otázku v přítomném
čase prostém nebo průběhovém, jedno kolo nehraje.
4. Vítězem je ten, kdo jako první dosáhne políčka “finish”.
Klíč:
What do you do in your free time? How much free time do you have (have you got)?
How do you think your teacher spends his/her free time?
What do you think your best friend is doing right now? Where do you think he or she is now?
Are you reading any interesting magazines right now? Do your parents read magazines
or newspapers every day?
How often do you help your parents? What do you usually help them with?
Do you or your parents listen to heavy metal or opera? Who is your favourite singer or band?
Are you having a good time right now? What are your classmates doing right now?
What are you wearing now?
Are you doing anything unusual this week?
Think of your favourite celebrity and make some speculations. Where is he or she? What is he or
she doing now?
Do you often call or text your friends?
Do you use Facebook every day?
What is your morning routine? What do you usually drink for breakfast?
What is one of your classmates wearing now? Is he or she speaking now? Is he or she looking at
you now?
Do you prefer summer or winter? What do you usually do in summer?
Do you like travelling? When do you usually go on holiday? Who do you usually go with?
Název: Přítomný čas prostý a průběhový – desková hra
(Intermediate)
Téma: Přítomný čas prostý, Přítomný čas průběhový
Co se naučím: Dokážu správně používat přítomný čas
prostý a průběhový.
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