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1. část 

Učitel ukazuje žákům karty se slovíčky- názvy potravin, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. 
Učitel ukazuje žákům karty s obrázky potravin, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Karty se 
slovíčky i s obrázky umístí učitel různě na tabuli, žáci skládají do dvojic. 

2. část 

Žáci rozdělí papír přeložením na čtyři části. První čtvrtinu rozdělí čarami na šest dílků. Do 
každého „okýnka“ nakreslí obrázek jedné potraviny. Učitel zřetelně vyslovuje názvy potravin, 
žáci škrtají pokud mají příslušný obrázek. Ten, kdo škrtne všechny obrázky, zavolá Bingo!!! 
A stává se vítězem. 



Druhou čtvrtinu papíru žáci rozdělí čarami na osm dílků. Do každého „okýnka“ nakreslí 
obrázek jedné potraviny. Učitel zřetelně vyslovuje názvy potravin, žáci škrtají pokud mají 
příslušný obrázek. Ten, kdo škrtne všechny obrázky, zavolá Bingo!!! a stává se vítězem.  

Třetí čtvrtinu rozdělí čarami na šest dílků. Do každého „okýnka“ napíší název jedné 
potraviny. Učitel ukazuje obrázky potravin, žáci škrtají pokud mají příslušné slovíčko. Ten, 
kdo škrtne všechna slovíčka, zavolá Bingo!!! A stává se vítězem. 

Čtvrtou čtvrtinu rozdělí čarami na osm dílků. Do každého „okýnka“ napíší název jedné 
potraviny. Učitel ukazuje obrázky potravin, žáci škrtají pokud mají příslušné slovíčko. Ten, 
kdo škrtne všechna slovíčka, zavolá Bingo!!! A stává se vítězem. 

 


