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METODIKA

Slide 4: Tabulka tvarů obou přítomných časů dává žákům přehled, jak tvary vytvořit. Zadáváme nějaký 
             podmět a pomocí tabulky procvičujeme tvary obou časů.

Slide 5: Interaktivní aktivita. Žáci posouvají do kulatých vírů správný tvar slovesa podle zadání.

Slide 6: Opět se žáky procvičujeme tvary obou časů, tentokrát písemně na dalších slovesech. Žáci vidí 
             tvary obou časů společně.  

Slide 7: Žáci čtou věty a přidávají z nabídky klíčové slovo či část věty, určující, kdy se daný děj 
             odehrává.

Slide 8: Věty v obou časech. Žáci by se měli orientovat a poznat o jaký čas se jedná a doplnit 
             tvar daného slovesa ve správném gramatickém čase.
             K dispozici je ještě video s krátkými scénkami z adresy "you tube". Herci používají oba   
             přítomné časy v reálných situacích.



present continuous and present simple

affirmative questions negative

present 

simple
play/plays

do/does

(subject) 

play?

don´t/doesn´t 

play

present 

continuous

am/is/are 

playing

am/is/are 

(subject) 

playing?

am not/isn´t/

aren´t playing



Present simple 

and present 

continuous



read

speak

sleep

do

talk

walk

eat

Present simple/present continuous

Affirmative Negative Questions

PS

PC

PC

PS

PC

PS

PS



Connect signal words or forms of verbs

He works.

We are writing an email.

They sing songs.

You aren´t doing your homework.

She is playing football.

I am ironing the clothes.

Peter listens to music.

Where are you going?

They are jumping over the rope.

every day

now
today

in this picture

Look!
It is six o´clock.

every week

I am looking at you

all the time



Complete the correct form of present simple or present continuous

1. ..................... you ....................... to me? (talk)
2. My aunt ....................... magazines every day. (read)
3. What ............... he ................. ? Look? ( do)
4. What ................... you ................... ? (do)
5. ............. you usually ............ the dishes in the bath tub? (wash)
6. What ................ you usually ............ when you wash the floor? (use)
7. My father always .................. in the garden. (work)
8. My Mum ........................... cleaning my room now. (clean)
9. We ................. often ........... to the cinema, (go)
10. ........................ you usually .............. an ordinary soap? (use)
11. Why ................. you ..................the dishes in the bath-tub now? 
(wash) 



CITACE A ZDROJE

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11.0.583.0 a použité grafické prvky
pocházejí z Galerie tohoto programu.

Ostatní zdroje:

a vlastní

http://inenglishpls.files.wordpress.com/2010/01/simple-present.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=SzL6Ww7xUWc


