
Moc děkuji za zakoupení hry Najdi vetřelce (El intruso).

¡Muchas gracias! 

Zakoupený materiál je možné tisknout pro vlastní potřebu.
Prosím berte na vědomí, že šíření nebo poskytování tohoto materiálu třetím osobám,
které nezakoupily licenci, je zakázáno. 

Cílem hry je najít jeden obrázek nebo slovo, které se liší od ostatních. Rozdělila jsem
hru do tří skupin pokročilosti. Žlutý rámeček znamená snadnější hledání, zelený
trochu těžší a červený jako nejtěžší.

Soubor obsahuje 5 A4, celkem 24 kartiček. Vytiskněte si ho, zalaminujte, vystřihejte a
nakonec udělejte dírky pro rozevírací knihařský kroužek.  

Zdroje obrázků: Canva PRO 

JE POVOLENO:
- využít nekomerčně materiál pro svou vlastní potřebu (ve třídě se žáky, či v domácím
vzdělávání)
- v případě pracovního listu pořizovat kopie pro své žáky. 
NENÍ POVOLENO:
- poskytovat materiál dalším osobám, např. rodičům žáků, dalším učitelům ve škole ...

Zůstaňme v kontaktu: 

www.mluvspanelsky.cz

Kristy

https://www.instagram.com/mluv_spanelsky/

https://www.facebook.com/mluvspanelsky/

https://www.pinterest.es/Mluvspanelsky1/

https://www.facebook.com/mluvspanelsky
https://www.instagram.com/mluv_spanelsky/
http://www.mluvspanelsky.cz/
https://www.pinterest.es/Mluvspanelsky1/


Zjistit, proč si ten předmět nebo slovo vybrali. Získejte co nejvíce informací.
Příklad dialogu z 3. kartičky:  

Profesor: ¿Por qué piensas que el personaje es inglés? 
Estudiante: Porque lleva la ropa típica de un guardia en uniforme de desfile.
Profesor: ¿Sabes dónde trabaja? 
Estudiante: Creo que en la Torre de Londres. 
Profesor: ¿Sabes de qué material es el gorro que lleva? 
Estudiante: No sé. 
Profesor: El nombre que reciben estos gorros proviene del material con el que
están fabricados: Bearskin o Busby y están hechos con piel de oso canadiense.
¿Te imaginas con uno de estos sobre tu cabeza? ... 

Návod 
Varianty:

Udělat krátký kvíz, kde budete studentům ukazovat jednotlivé kartičky a
oni musí rozhodnout, co tam nepatří. Výsledky můžete zapisovat na
tabuli. Na konci můžete vymyslet nějakou odměnu pro nejlepšího hráče
či tým.

Návrh 1: Rozdělte studenty do malých skupin a za úkol budou mít zjistit co
nejvíce informací o předmětu, který tam nepatří. 
Například zjistit, jak drží konstrukce klobouku, kolik váží, kdy se střídá
stráž, jaké to je, když prší...
Časová náročnost: 5 - 10 minut

Návrh 2: Udělat to samé s třemi předměty, co k sobě patří. Ptát se na další
slovní zásobu, která souvisí s tématem. Studenti se taky mohou ptát
navzájem.
Například:

¿Cómo se llaman las cosas que están relacionadas? 
¿De qué materiales son los objetos? 
¿Qué otros tipos de materiales conoces? ¿Dónde se encuentran? 
¿Qué otros objetos podemos encontrar en salón?   ...... 
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LOS RESULTADOS
el elemento que no pertenece al grupo

él una la 
pepino

 zanahoria
 lechuga
 frijoles

queso
leche

 tortilla
yogurt

 chuleta
 pechuga  filete

ensalada

 Blancanieves
El gato con gorros

La Bella y la bestia 

La Bella durmiente

pipas
magdalena

azúcar chicle
caramelo

cangrejo
pulpo

mejillones
aceitunacalamar

El gato con botas es el nombre
correcto del cuento.

Manzana no es una fruta exótica. El resto son
papaya, la fruta del dragón y maracuya.
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Todos objetos se relacionan con el tema de la
playa, pero las gafas de sol tienen otro color que
el resto del grupo. 

La radio es un sustantivo femenino, el resto
masculino. 

*


