
Můj nákupní seznam

Úroveň:
Hra je zaměřena na studenty, kteří dosáhli úrovně A1-A2 dle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Prostřednictvím různých variant této hry může učitel hru přizpůsobit jazykové úrov-
ni dané třídy/skupiny – může využít pouze slovní zásobu ve stylu hry Bingo, využít základní jazyko-
vé struktury spojené s nakupováním nebo kombinovat různé alternativy této hry představené v tomto 
průvodci.

Jazykové cíle:
- pomáhat při výukovém procesu, opakování a správném používání slovní zásoby a jazykových struk-  
 tur spojených s nakupováním
- rozšířit slovní zásobu studentů tím, že jídlo a pití jsou představeny ve stimulující a zábavné situaci:  
 nakupování a prodej
- obeznámit studenty s britskou kulturou prostřednictvím tématu jídlo a nakupování

Materiály:
- sada 66 karet s fotografiemi
- 36 nákupních seznamů, které se dají rovněž využít při hře Bingo
- brožurka s instrukcemi
Brožurka s instrukcemi obsahuje pokyny ke hře, nápady pro další aktivity, kvíz o jídle, typické recepty  
a široký výběr idiomů spojených s jídlem.

Každý „nákupní seznam“ obsahuje seznam přísad nebo potravin, které se mají koupit. Na zadní straně 
každého seznamu je hrací deska pro hru Bingo se 6 fotografiemi jídla, pití nebo přísad. Na hracích kar-
tách jsou kromě fotografií různých potravin uvedeny rovněž jejich popisky, umístěné pod obrázky.  
Dají se využít nejen při hře, ale rovněž jako pomůcka pro pochopení nové slovní zásoby.

Pravidla hry:
Bingo
Hru je možné hrát ve škole (s učitelem) nebo doma (s vedoucím hry). Každý hráč obdrží jednu nebo 
více karet na bingo. Vedoucí hry zamíchá balíček hracích karet a vybere vždy jednu kartu, kterou ukáže 
hráčům. Pokud má hráč stejný obrázek na své hrací desce bingo, příslušný čtverec zakryje. Hru je mož-
né hrát na nižší úrovni tak, že vedoucí jednoduše ukáže obrázek a řekne název položky, nebo na vyšší 
úrovni, kdy vedoucí pouze řekne název, aniž by ukázal fotografii. Hráč, který první zakryje všechny své 
čtverce, je vítězem.

Nákupní seznam:
Rozdejte hráčům hrací karty a nákupní seznam s různými produkty, které mají koupit. První hráč se  
zeptá hráče, který sedí vedle něj (například): Have you got (any) eggs?
Pokud hráč má kartu s vajíčky, odpoví: Yes, I have a podá kartu hráči, který se ptal. Hráč odpoví: Thank 
you a kartu si vezme. Potom pokládá další otázku dalšímu z hráčů.
Pokud hráč požadovanou kartu nemá, odpoví: No, I haven’t. Potom je řada na tomto hráči, aby se něko-
ho z ostatních zeptal na něco ze svého nákupního seznamu.
Každá položka může být požadována v průběhu hry několikrát, i když ji jednou někdo získal, musí ji 
předat dál, pokud o ni někdo jiný požádá. Vítězem se stává ten hráč, který jako první získá všechny po-
ložky ze svého nákupního seznamu.

Nákupní seznam je hra, která pomáhá při výuce, opakování a správném používání slovní zásoby  
a jazykových struktur spojených s nakupováním. Jídlo a nápoje jsou představeny ve stimulující  
a zábavné situaci – nakupování, což studentům umožňuje rozšířit rozsah své slovní zásoby a zdokona-
lit komunikační dovednosti.


