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Projektet Welcome har utvecklat aktiviteter på fyra olika språk för att användas i språkklubbarna.  

Aktiviteterna är indelade i två olika kategorier: nivåer och ämnen  

Alla aktiviteter kan hittas på webbsidan https://www.welcomelanguageclubs.eu/sv/material-till-sprakklubb/  

Klicka på Material till språkklubb och välj sedan Startpaket för inlärningsaktiviteter och där hittar du aktiviteter uppdelade i nivåer och ämnen.  
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Nivåer 

Aktiviteterna är indelade i två olika nivåer: grundläggande nivå (A1) och högre nivå (A2-B1), enligt GERS nivåer. 

 https://www.skolverket.se/undervisning/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-gers  

Grundläggande nivå (A1) 

 

 



4 

 

Högre nivå (A2-B1) 

 

 

Ämnen 
 
Vi har samlat och gjort aktiviteter för att öva det nya språket i olika viktiga ämnen. Aktiviteter kan finnas under mer än en kategori. 
 

Aktiviteterna har delats in i följande ämnen/kategorier:  

• Isbrytare och uppvärmning 
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• Shopping & transport  

• Hälsa och mat  
• Övrigt  
• Familj och vänner  
• Jobb och utbildning  
• IT användning  

• Använda samhällstjänster 

 

Klicka på länken för ämnet du vill arbeta med och en lista på aktiviteter visas.  
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När du klickar på en aktivitet, får du en kort beskrivning och en ikon för att ladda ner aktiviteten.  

En del aktiviteter har en beskrivning för hur du kan använda dem, andra har en beskrivning inne i dokumentet. 

 

 

Samma princip gäller för alla aktiviteter på de fyra språken. 
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Samling av resurser 

Förutom inlärningsaktiviteter, finns också länkar till resurser och organisationer riktade till migranter och flyktingar/asylsökande med lite 

kunskaper om värdlandets språk. 
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WELCOME SPRÅKINLÄRNINGSAKTIVITETER – ÖVERSIKT 
 
En översikt av alla aktiviteter och en kort instruktion för hur man använder dem  
Kategorier 
1. Shopping & transport (ST) 
2. Hälsa och mat (HN) 
3. IT användning (IT) 
4. Familj och vänner (FF) 
5. Använda samhällstjänster (PS) 
6. Jobb och utbildning (JL) 
7. Isbrytare och uppvärmning (I) 
8. Övrigt (M) 
 

Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Bingo This activity will help you read and 
recognise basic classroom objects 
and numbers. 

M A0/A1 Yes  
 
Add a blank grid for other objects 

EN  

Descriptions This activity will help you recognise, 
read and write basic colours and 
items of clothing. 

ST A1 Yes EN  

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 

 



9 

 

Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

At the chemist This activity will help you with 
conversation at the chemist. 

ST A1 Yes EN  

What are you 
wearing? 

This activity will form simple 
questions and read and recognise 
items of clothing 

ST A1 Yes EN  

About Paul This activity will help you read a 
short text and answer simple 
questions. 

M/FF A1/A2 Edit 
Turn into a listening task.  Make a 
recording of script 

EN  

About Tom This activity will help read and write 
basic words and sentences. 

M/FF A1/A2 Each partner will adapt accordingly, pick 
and choose parts to translate 

EN  

Using polite 
language 

This activity will help you use polite 
language when you are out. 

M A1/A2/A3 No Partn
ers 
have 
decid
ed it’s 
not 
releva
nt to 

 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

their 
count
ry 

Asking 
questions at 
school 

This activity will help you ask for 
basic information. 

M/ST A1/A2/A3 Partners will adapt and if possible expand EN  

Dialogue 
Prompts 

This activity will help with 
conversations around the following: 
-giving personal information 
-on a bus 
-at the bank 
-at the post office 
-at the grocers 
-cancelling and changing 
appointments 
-a job 
-reporting an absence 

ST/JL/HN A1/A2/A3  EN  

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Having 
someone 
around your 
house 

This activity will help you with the 
conversation with having someone 
at your place. 

M A1 Partners will adapt and if possible expand EN  

About Judy & 
John  

This activity will recognise a short 
text and answer simple questions. 

M A1/A2 No - Partners will adapt. 
-Expand activity. --Change picture. --
Divide into 2 groups.  Each group makes a 
profile from the picture. 
Group swaps profiles and compare. 
Give hand-out. Read and answer 
questions 
-Make a second profile for a more modern 
woman 

EN 
(see 
note) 

 

Tom’s Sister This activity will help you recognise 
basis family words, read and write 
simple sentences. 

FF/M A1/A2 Has answers to tasks EN  

Work Cards This activity will help you read and 
recognise basic words relating to 
jobs. 

JL A1/A2 Yes EN  

ESOL Basic This activity will help you ask for and 
give personal information and 
construct a simple sentence 

M A0/A1 No EN  

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

ESOL reading 
practice 

This activity will help you read and 
answer basic questions about a 
simple text. 

JL/M A1 No EN  

Food 
collocations 

This activity will help you describe 
amounts of food.  

HN A1 No EN  

Fruits and 
Vegetables 

This activity will help you read and 
spell the names of some fruits and 
vegetables. 

HN A0/A1 Yes EN  

My Health This activity will help you read and 
spell words relating to your health 

HN A1 Yes EN  

No Way Jose This activity will help you read a 
simple text and learn words relating 
to family. 

FF/M A1 No EN  

Picture Word of 
Food 

This activity will help you recognise, 
read and write some food pictures 
and  

HN A1 Yes EN  

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Sentence 
Building 

This activity will help you spell 
common words and read simple 
sentences. 

M A0/A1 No EN  

Shopping This activity will help you read 
names of common food and ask 
simple questions. 

HN/ST A0/A1 No EN  

Family This activity will help you read and 
recognise basic family words. 

FF A0 No EN  

Personal 
Information 

This activity will help you read and 
recognise basic words relating to 
personal information.  

JL A0/A1 No EN  

Basic numbers This activity will help you practise 
numbers from 1-100. 

M A0/A1 Yes EN  

Practise the 
alphabet 

This activity will help you practise 
the alphabet. 

M A0/A1 Yes EN  

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Question 
Words 

This activity will help you ask 
questions using questions words 
(used with Question Words 
Examples) 

M A1/A2 No EN  

Question 
Words-
Examples 

This activity will help you ask simple 
questions using question words. 

 A0/A1 No EN  

What is your 
name? 

This activity will help you ask for 
personal information. 

FF/M A0/A1 No EN  

What time is it? This activity will help you tell the 
time and ask simple questions about 
time 

 A1/A2 No EN  

Abeceda - 
aktivity 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si českou abecedu, hláskovat, tvořit 
slova. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

 
A0/A1 
 

Ano CZ 20 minut 

Abeceda 
hláskování 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si abecedu a české hlásky 
(hláskování jmen měst) 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 
 

Ano CZ 15 minut 

Abeceda města Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si české hlásky (hláskování jmen 
měst) a čísla 1–10. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 15 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Bingo čísla 
obálka 1 - 100 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si čísla 1–100. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 30 minut 

Čísla Bingo Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si čísla 0–100. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 15 minut 

Co je to? Tato aktivita vám pomůže ptát se na 
předměty ve třídě a pojmenovat je. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 15 minut 

HRA - Být Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si sloveso být a vyjádřit, kde lidé jsou 
(např. Jsme v práci. Paní Nováková je 
ve škole. ) 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 60 minut 

HRA  - Jak se 
jmenuješ? 

Hra procvičuje otázky ‚Jak se 
jmenuješ?‘, ‚Odkud pocházíš?‘ , 
‚Jakým jazykem mluvíš?‘ a odpovědi 
na ně. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní 

A0/A1 
 

Ano CZ  30 minut 

Jak se 
jmenujete a 
odkud jste? 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
fráze Jak se jmenujete? Odkud jste? 
A odpovědět na ně. 

FF, FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 20 minut 

Jaké je tvoje 
telefonní číslo? 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si čísla 0 – 9 a frázi ‘Jaké je tvoje/ 
vaše telefonní číslo?’ a odpovědět na 
ni. 

FF, I, M 
Rodina a přátelé 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 15 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Jídelní lístek 1 Tato aktivita vám pomůže orientovat 
se v jídelním lístku (běžná jídla: 
bramborová kaše, rýže, čočková 
polévka) 

HN, I, M 
Zdraví a výživa.  Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 30 minut 

Jídelní lístek 2 Tato aktivita vám pomůže orientovat 
se v jídelním lístku (kategorie: 
polévky, hlavní chody, dezerty, 
přílohy) 

HN, I, M 
Zdraví a výživa. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 15 minut 

Kde je...?  a 
předložky 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat  objekty ve městě 
(nemocnice, nádraží, park atd.) a 
vyjádřit, kde tato místa jsou 
(předložky vedle, na rohu, mezi, 
naproti, ) 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 45 minut 

Kolik je hodin? 
Cvičení 

Tato aktivita vám pomůže říct, kolik 
je hodin. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 15 minut 

Kolik je hodin? Tato aktivita vám pomůže říct, kolik 
je hodin. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 30 minut 

Krátký úvodní 
dialog 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si základní zdvořilostní fráze, např. 
při seznamování. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 30 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Mluvíte česky? Tato aktivita vám pomůže procvičit 
frázi Mluvíte česky? (případně rodný 
jazyk mluvčího) a odpovědět na ni  
Ano, mluvím...  Ne, mluvím.... 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 20 minut 

Najděte 
někoho kdo... 

Tato aktivita vám pomůže tvořit 
uzavřené otázky. 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 
 

Ano CZ 15 minut 

Nakupujeme Tato aktivita vám pomůže naučit se 
slovní zásobu spojenou 
s nakupováním.  

ST 
Nakupování 

A0/A1 
 

 CZ 30 minut 

Otázky – 
příklady 

Tato aktivita vám pomůže tvořit 
otevřené otázky pomocí tázacích 
slov kde, kdy, jak atd. 

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 
 

Ne CZ 10 minut 

Předměty a 
čísla 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat předměty, tvořit 
množné číslo, použít fráze Co je to? 
To je...? 

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 45 minut 

Předměty 
denní potřeby 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat věci denní potřeby 
(např. peněženka, mobil, brýle atd) a 
říct, co máte či nemáte v tašce.  

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 30 minut 

Představujeme 
se 2 

Tato aktivita vám pomůžeklást 
otázky při seznamování a odpovídat 
na ně (např. Jak se jmenujete? Jste 
vdaná/ ženatý? Máte děti?) 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 15 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Představujeme 
se 1 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si zdvořilostní fráze při seznamování 
(Dobrý den. Jak se jmenujete. Těší 
mě. Na shledanou). 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 20 minut 

Stát, jazyk, 
národnost 

Tato aktivita vám pomůže procvičit 
si otázky Jak se jmenujete? Odkud 
jste? Jakým jazykem mluvíte? 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 30 minut 

Tázací zájmena Tato aktivita vám pomůže tvořit 
otevřené otázky (Proč..? Kdy..? Jak..? 
atd). 

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 30 minut 

V restauraci -
rozhovor 

Tato aktivita vám pomůže 
komunikovat s číšníkem, objednat si 
jídlo v restauraci. 

PS, HN, I 
Služby. Zdraví a výživa. 
Krátké aktivity na zahřátí.  

A1/A2 Ne CZ 30 minut 

HRA – Věci 
denní potřeby 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat věci denní potřeby 
(např. kapesník, klíč, hřeben atd).  

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 30 minut 

Ledolamka - 
bingo 

Studenti si navzájem pokládají 
otázky a snaží se najít někoho, 
kdo...(umí číst azbuku, je z Asie....). 
Aktivita vhodná na ‚prolomení ledů‘  
a procvičování otázek a odpovědí. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1/A2 Ano CZ 30 minut 

Jídlo, ovoce, 
zelenina 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat různé druhy ovoce a 
zeleniny a základní kuchyňské náčiní, 
např. nůž, vidlička, hrnek atd. 

HN 
Zdraví a výživa. 

A2/B1 Ne CZ 30 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

BINGO – 
předměty ve 
třídě a čísla 

Tato aktivita vám pomůže 
pojmenovat věci ve třídě (např. 
tužka, nůžky, sešit) a procvičit si čísla 
1-16. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A2/B1 Ano CZ 30 minut 

Popis osoby Tato aktivita vám pomůže popsat, co 
máte na sobě (barvy a oblečení). 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A2/B1 Ano CZ 60 minut 

Zdvořilostní 
otázky – 
seznamování 

Tato aktivita vám pomůže klást 
zdvořilostní otázky Jak se máte? 
Bydlíte poblíž? Měla jste pěkný 
víkend? V kterém ročníku je vaše 
dítě? atd. (např. na rodičovské 
schůzce) 

FF 
Rodina a přátelé. 
 
I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A2/B1 Ne CZ 30 minut 

Zdvořilostní 
otázky a 
odpovědi 

Tato aktivita vám pomůže použít 
fráze, např. Je tu volno? S 
dovolením! Až po vás. apod. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní 

A2/B1 Ne CZ 30 minut 

O Pavlovi Tato aktivita vám pomůže představit 
se, mluvit o sobě, jak se jmenujete, 
kde bydlíte, co máte a nemáte rádi. 

FF 
Rodina a přátelé 

A2/B1 Ano CZ 60 minut 

V lékárně Tato aktivita vám pomůže domluvit 
se s lékárníkem, požádat ho o lék, 
vysvětlit mu váš problém (bolí mě 
hlava, mám kašel...). 

HN 
Zdraví a výživa 

A2/B1 Ano CZ 30 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Dotazy na 
osobní 
informace 

Tato aktivita procvičuje krátké 
rozhovory na různá témata (Cesta 
autobusem, V bance – založení účtu, 
Proplacení šeku, Na poště, 
V obchodě s potravinami, Zrušení a 
změna termínu vyšetření, Telefonní 
konverzace). 

FF, ST, PS 
Rodina a přátelé. 
Nakupování. Transport. 
Služby. 

A2/B1 Ne CZ 60 minut 

Návštěva Studenti procvičují rozhovor 
s návštěvou. 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A2/B1 Ne CZ 15 minut 

Oslava a osobní 
informace 

Série cvičení na čtení 
s porozuměním, procvičování 
budoucího času, doplňování slov do 
textu 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A2/B1 Ne CZ 60 minut 

Tomova rodina Kompilát cvičení zaměřený na čtení 
s porozuměním, procvičování slovní 
zásoby, předložek, doplňování slov 
do textu. 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A2/B1 Ne 
 

CZ 120 minut 

Zaměstnání Aktivita zaměřená na osvojení si 
názvů různých zaměstnání. 

JL, I 
Práce a vzdělání. Krátké 
aktivity na zahřátí. 

A1 Ano CZ 30 minut 

Hledání 
zaměstnání 

Tato aktivita – inzerát nabízející 
zaměstnání – se soustředí na čtení 
s porozuměním a popis osobnosti. 

JL, I 
Práce a vzdělání. Krátké 
aktivity na zahřátí. 

A1 Ne CZ 20 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Rodina Jednoduchá aktivita na procvičení 
základní slovní zásoby z oblasti 
rodiny – maminka, tatínek, syn, 
dcera... 

FF 
Rodina a přátelé. 

A1 Ne CZ 10 minut 

Oblečení V této aktivitě si studenti procvičí 
základní barvy a části oblečení. 

I, FF, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Rodina a přátelé. Ostatní. 

A2/B1 Ne CZ 15 minut 

Tělo Série aktivit na procvičení slovní 
zásoby Tělo, tvoření množného čísla 
(ruka – ruce, ucho – uši...) 

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí.  
Ostatní. 

A2/B1 ne CZ 30 minut 

Jídlo V této aktivitě studenti přiřazují 
k obrázkům správné slovo. 

ST, HN 
Nakupování. Zdraví a 
výživa. 

A1 Ne CZ 10 minut 

Popisování 
množství jídla 

V této aktivitě studenti přiřazují 
k obrázkům správné slovo, procvičují 
se kolokace (trs banánů, láhev 
mléka, plato vajec..). 

ST, HN 
Nakupování. Zdraví a 
výživa. 

A0/A1 Ne CZ 15 minut 

Nemoci V této aktivitě si studenti s pomocí 
kartiček s obrázky procvičují slovní 
zásobu spjatou s nemocemi a 
návštěvou lékaře.  

HN, I, M 
Zdraví a výživa. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 Ano CZ 30 minut 

Hláskování a 
stavba vět 

Sada cvičení zaměřená na hláskování 
slov, identifikování klíčových slov a 
tvoření jednoduchých vět. 

I, FF, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Rodina a přátelé. Ostatní. 

A0/A1 Ano CZ 45 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Kolik stojí Série aktivit na téma Jídlo a 
nakupování – přiřazování správného 
slova k obrázkům , nákupní seznam, 
procvičování otázky Za kolik je...? Za 
kolik jsou...? 

HN, ST, I 
Zdraví a výživa. 
Nakupování.  Krátké 
aktivity na zahřátí.  

A0/A1 Ano CZ 60 minut 

Číslovky 
domino 

Hra domino – studenti procvičují 
číslovky a matematická znaménka. 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 Ano CZ 20 minut 

Hra – 
procvičení 
abecedy 

Tato aktivita se soustředí na 
procvičování abecedy a slovní 
zásoby věcí denní potřeby, 
základních frází Jak se jmenuješ? Jak 
se to píše? 

I, M 
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A0/A1 Ano CZ 30 minut 

Povolání 
pantomima 

Studenti s pomocí kartiček s obrázky 
povolání  procvičují slovní zásobu 
Povolání a fráze Co dělá? On/ ona 
je... 

JL, I,O 
Povolání. Krátké aktivity na 
zahřátí. Ostatní. 

A0/A1 Ano CZ 30 minut 

O Elie Aktivita zaměřená na slovní zásobu a 
povídání o rodině - čtení textu 
s porozuměním, pokládání otázek. 

FF, I, M 
Rodina a přátelé. Krátké 
aktivity na zahřátí. Ostatní. 

A1 Ne CZ 30 minut 

Procvičování – 
otázky a 
odpovědi 

V této aktivitě studenti procvičují 
tvoření otázek a odpovědí. 

I, M  
Krátké aktivity na zahřátí. 
Ostatní. 

A1 Ne CZ 30 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Rodina Rodina – slovní zásoba Členové 
rodiny 

FF 
Rodina a přátelé.  

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

 Jak se představit – Tato aktivita 
pomůže studentům osvojit si fráze 
spojené s představováním sebe a své 
rodiny. 

FF 
Rodina a přátelé. 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

 Setkání s novými lidmi – Tato 
aktivita procvičuje pokládání a 
zodpovídání otázek v nových 
společenských situacích. 

FF 
Rodina a přátelé. 

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

 Svátky a slavnosti ve Spojeném 
Království – Studenti se dozvědí o 
nejdůležitějších svátcích slavených 
ve Velké Británii.  

FF 
Rodina a přátelé. 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

Držet krok Výmluvy, výmluvy, výmluvy – tato 
aktivita pomůže studentům rozšířít 
slovní zásobu a porozumět 
dopravním hlášením. 

ST 
Nakupování a doprava. 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

 Držet krok: Napadne vás... – Tato 
aktivita se soustředí na rozšiřování 
slovní zásoby. 

ST 
Nakupování a doprava. 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

 Předpověď počasí – Aktivita na 
rozšíření slovní zásoby Počasí a na 
procvičení nezávazné konverzace 

ST 
Nakupování a doprava. 

A2/B1 Ano CZ 10 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

 Cvičení : Mohl bys – Studenti si 
procvičují jazyk žádostí a 
slušnýchstížností. 

ST 
Nakupování a doprava. 

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

Být zdravý Jak jste zdraví? – Pokládání a 
zodpovídání jednoduchých otázek 
týkajících se zdraví. 

HN 
Zdraví a výživa. 

A2/B1 Ano CZ 25 minut 

 Návštěva lékaře. Jak se dnes cítíte? – 
Tato aktivita pomáhá rozšířit slovní 
zásobu z oblasti zdraví. 

HN 
Zdraví a výživa. 

A2/B1 Ano CZ 10 minut 

 Registrace u lékaře či zubaře. – Jak 
se telefonicky registrovat u lékaře či 
zubaře. 

 
HN 
Zdraví a výživa. 

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

 Britský Státní zdravotnický systém 
(NHS). – Tato aktivita seznamuje 
studenty se zkratkami používanými 
ve zdravotnictví. 

HN 
Zdraví a výživa. 

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

 Návštěva supermarketu. – Tato 
aktivita se soustředí na rozšíření 
slovní zásoby potřebné při 
nakupování a na procvičování 
předložek. 

HN, ST 
Zdraví a výživa. 
Nakupování a doprava. 

A2/B1 Ano CZ 10 minut 

 Jak se rozveselit! – Skupinová 
diskuze (pokládání otázek), co koho 
roveselí. 

HN, M 
Zdraví a výživa. Ostatní. 

A2/B1 Ano  CZ 15 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

Hledání 
práce 

Povolání – Tato aktivita pomůže 
studentům s osvojením slovní 
zásoby Povolání a s jednoduchou 
konverzací  o práci. 

JL 
Práce a vzdělání. 

A2/B1 Ano CZ 15 - 20 
minut 

 Hra Chňap! – Procvičuje slovní 
zásobu Povolání.  

JL 
Práce a vzdělání. 

A2/B1 Ano CZ 20 minut 

 Povolání – studenti diskutují o tom, 
zda a jaké mají schopnosti pro výkon 
určitých povolání. 

JL 
Práce a vzdělání. 

A2/B1 Ano CZ 30 minut 

Jak být v 
bezpečí 

Jak být v bezpečí - Tato aktivita 

pomůže studentům procvičit slovní 

zásobu týkající se bezpečnosti v 

domácnosti a procvičit si 

předložky. 

PS 
Služby 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

 Co by se stalo, kdyby? – Skupinová 

diskuze na téma Co by se stalo, 
kdyby...spadla žehližka atd. 

PS 
Služby  

A2/B1 Ano CZ  15 minut 

 Bezpečnost v domácnosti - Tato 

aktivita pomůže studentům naučit 

se slovíčka týkající se bezpečnosti 

v domácnosti a řídit se podle 

pokynů.   

PS 
Služby 

A2/B1 Ano CZ 15 minut 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Activity 
name 

Description Theme/ 
Category 

Level 
 

Tutor Guideline/Notes LAN
GU
AG
ES 

Time  

 Pravda či lež?- skupinová diskuze na 
téma protipožární ochrana 

PS 
Služby 

A2/B1 Ano CZ 10 minut 

 Jak být v bezpečí  - Tato aktivita 

pomůže studentům pochopit 

důležitost bezpečnosti silničního 

provozu a klíčová slova s tím 

spojená. 

PS 
Služby 

A2/B1 Ano CZ 10 - 15 
minut 

Práce s IT Práce s počítačem – aktivita na 
rozšíření slovní zásoby. 

IT 
Výpočetní technika. 

A2/B1 Ano  CZ 10 minut 

 

 

Boka en tid hos 
tandläkare eller 
vårdcentral 

Den här övningen hjälper dig att 
träna kommunikation i 
vårdsituationer.  

HN/PS A1/A2 Yes SE 20 minuter 

I affären Den här aktiviteten tränar ordförråd 
och prepositioner. 

ST A1/A2 Yes SE 10 minuter 

Pigga upp dig Ordförråd, lära känna varandra I A1/A2 No SE 10 minuter 

Kommenterad [LD1]: Categories 
1.Shopping & transport (ST) 
2.Health & nutrition (HN) 
3.Using IT (IT) 
4.Family & friends (FF) 
5.Using public services (PS) 
6.Jobs & learning (JL) 
7.Ice breakers & warm-ups (I) 
8.Miscellaneous/other (M) 
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Datorer och IT Ordförråd kring IT och teknik IT A1/A1 No SE 20 minuter 

Dator aktivitet Ordförråd kring IT och Teknik 
Fritidsintressen 

IT/M A1/A2 No SE 15 minuter 

Fyll i blanketten Att fylla i en blankett.  

Ordförråd 

IT/M/PS A1/A2 No SE 30 minuter 

Ursäkter, 
ursäkter, 
ursäkter 

Den här aktiviteten hjälper dig att 
förstå meddelanden om transporter 

ST A2 No SE 30 minuter 

Häng med, tänk 
på …. 

Ordförråd vanliga substantiv M A1 No SE 15 minuter 

Väderprognos Den här övningen hjälper dig att få 
ett ordförråd kring väder och även 
småprat.  

FF/M A1 No SE 20 minuter 

Öva kan, skulle 
vilja 

Denna aktivitet hjälper dig att be om 
hjälp eller framföra ett klagomål.  

M/PS A2 No SE 20 minuter 

Vara trygg Ordförråd och prepositioner FF/M A1 No SE 20 minuter 

Säkerhet i 
hemmet 

Förstå instruktioner. Ordförråd 
säkerhet I hemmet.  

FF/M A1/A2 No SE 30 minuter 
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Sant eller falskt Ordförråd och kunskap om säkerhet 
i hemmet.  

FF/M A2 No SE 10 minuter 

Säkerhet Kunskap och information om 
trafiksäkerhet 

FF/ST/PS A1/A2 Yes SE 20 minuter 

Yrken  Den här aktiviteten hjälper dig med 
ordförråd för att kunna konversera 
om jobb.  

JL A1 Yes SE 20 minuter 

Jobb Den här aktiviteten visar vad man 
behöver för ett jobb.  

JL A1/A2 Yes SE 15 minuter 

Familj Ordförråd om familjen FF A1 No SE 15 minuter 

Presentera dig Den här övningen hjälper dig att 
presentera dig 

FF A1 No SE 
 

10 minuter 

Festivaler och 
högtider I 
Sverige 

Kunskap och ordförråd kring 
högtider I Sverige 

FF/JL A1/A2 Yes SE 30 minuter 

Frågeord Övning kring hur vi ställer frågor FF/JL A1 No SE 20 minuter 

Klockan En övning om klockan- ordförråd och 
frågor 

FF/JL A1 No SE 10 minuter 
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Öva alfabetet En övning där vi tränar alfabetets 
olika bokstäver 

FF/M/I A1 Yes SE 10 minuter 

Öva siffrorna En övning där vi tränar siffror  A1 yes SE 10 minuter 

Rita i visarna Vi tränar klockan FF/M A1 No SE 10 minuter 

 


