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I am an animal __                                   

 

---------------------------------------- ------------------------- 

 

-------------------------------- 

 

---------------------------------------- ------------------------- 

 

 

---------------------------------------- ------------------------ 

 Where is my   HEAD    BODY    MOUTH    NOSE    EARS    EYES? 

»________________________________________________«

I am a boy             

Where is my 

BODY 

HEAD 

LEGS 

MOUTH 

NOSE 

EAR 

EYES         and 

ARM          ? 

PL 1                                                                                         



 

Vyber správnou odpověď, popř. oprav správně.                   

          Is it a leg ?              Yes, it is. / No, it isn’t.   

                                                                    It is ______________. 

           Is it an ear ?            Yes, it is. / No, it isn’t. 

                                                                    It is ______________. 

 Is it a nose ?          Yes, it is. / No, it isn’t. 

                                                                    It is ______________. 

     Is it a body ?            Yes, it is. / No, it isn’t. 

                                                                   It is ______________. 

           Is it an arm?           Yes, it is. / No, it isn’t.  

                                                                   It is ______________. 

   Is it a mouth?        Yes, it is. / No, it isn’t. 

                                                                    It is ______________.     

PL 2 



 

 

PL 3 



 

 

PL 4 



 

 Pokyny zadávané vyučujícím 

PL 1 

1.  Odstřihni zvířátko a človíčka  »__« 
Vystřihni jednotlivé části těla kočky a nalep 

je na správná místa.  

2. Části těla človíčka na správná místa opiš. 

3.    Omaluj kočku i človíčka. 

  

 

 

 

PL 2  

Odpověz na otázku podtržením správné odpovědi, 

případně doplň správný název části těla – jako 

nápovědu použij slova z PL 1. 

PL  3, 4   

Vyplň podle pokynů na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroje:  

Uveřejněné odkazy [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Clker  a  Pdclipart na WWW: 

 Postava:<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=93&pos
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 Nos:<http://www.clker.com/clipart-23662.html> 

 Paže:<http://www.clker.com/clipart-13733.html> 

 Hlava:<http://www.clker.com/clipart-9356.html> 

 Noha:<http://www.clker.com/clipart-leg.html> 

 Tělo:<http://www.clker.com/clipart-male-body-silhouette.html> 

 Ústa:<http://www.clker.com/clipart-4352.html> 
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