
 

                                                                                   
                                                                               How to teach vocabulary   
 
Cíle kurzu:   
 
Seminář seznámí účastníky s různými druhy aktivit a cvičeními při výuce slovní zásoby. Pomocí metody PPP (presentation, practice and production) budou účastníci schopni 
odhalit efektivitu těchto aktivit a přivést je do praxe. Cvičení či hry lze přizpůsobit různým úrovním studentů (nejčastěji A1-B2) tak, aby se výuka zefektivnila a stala se pro 
studenty zábavnější. Seminář proběhne v anglickém jazyce. Na základě domluvy s účastníky je možné ho realizovat i v českém jazyce. 
 
Obsah: 
 

 Teoretický úvod a krátký náhled do problematiky výuky slovní zásoby, představení PPP 

 Rozdělení aktivit, her a doplňkových cvičení  a jejich zařazení do různých částí hodiny (icebreakers, warm-ups, energizers, fillers)          

 Praktické ukázky cvičení a jejich procvičení 

 Shrnutí, zpětná vazba (dialog), vhodnost zařazení těchto cvičení pro různé úrovně studentů, úskalí  her či aktivit 
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Čas Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

25´ 

Představení lektora a účastníků 
 

Seznámení  všech zúčastněných a 
zjistit očekávání od semináře 

Práce ve skupině: 
Krátké představení zúčastněných 
Icebreakers: Four corners, 2-minute mixer 
Vocabulary game: True or False – Personal 
qualities and information 
True or False.docx 
 

Počítač, plátno, propiska, papír          

15´ 
Seznámení s obsahem a 
formami semináře 

Seznámit účastníky s obsahem a 
formou semináře  
 

Dialog, otázky, skupinová diskuse 
Association game – vocabulary 
 

Papír, propiska, počítač, plátno 

       15´ 
Teoretický úvod do 
problematiky 

Představit efektivní formy a postupy 
výuky slovní zásoby 

Dialog, otázky, prezentace  Počítač, plátno 

35´ 

Využití her a aktivit ve výuce 
slovní zásoby 

Zařadit vhodnou aktivitu do určité 
části lekce 

Ukázky icebreakers, warm-ups, fillers, 
energizers 
Individuální práce: Wordsearch 
Wordsearch.jpg 

Počítač, plátno, papír, propiska 

Pauza 10´ 

35´ 
Written practice: Aktivity a hry, 
jež procvičují slovní zásobu 
psanou formou 

Seznámit s hrami a aktivitami spojené 
s písemným projevem 

Práce ve dvojicích: 
Make a story 
Phrasal verbs Phrasal verbs.docx 

Tištěné materiály, handouty 
Papír, propiska 

 
  Práce ve skupinách: The Ideal School 

                           The Ideal School.docx 
                                      

Papír, tužka, fixky 

 
  Individuální práce: Making poems 

                       Examples of poems.xlsx 
 

Papír, tužka, fixky, počítač, plátno 

35´ 

Oral practice: Aktivity a hry, jež 
procvičují slovní zásobu ústní 
formou 

Seznámit s hrami a aktivitami spojené 
s ústním projevem 

Práce ve skupině: Swapping cards 
Swapping cards.docx 
                                 Quizz master 
                                 Blockbuster 

Tištěné materiály, handouty 
Papír, propiska 

True%20or%20False.docx
Wordsearch.jpg
Phrasal%20verbs.docx
The%20Ideal%20School.docx
Examples%20of%20poems.xlsx
Swapping%20cards.docx


 

                                 Noughts and crosses 

   Individuální práce: Who am I?  

 
  Práce ve dvojicích: A story based on 

pictures 
 

20 ´ 
Shrnutí semináře a zpětná 
vazba, doporučení 

Shrnout poznatky a zkušenosti 
z uvedených aktivit, doporučení či 
vyvarování se chyb 

Dialog, zjištění účelnosti 
Které dvě hry byste určitě použili ve své 
výuce? 

Počítač, plátno 

     

Poznámky: 
 
Lektor: Mgr. Jitka Herodesová 
 

 


