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Can, can´t
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Metodika

Slide č. 4: toolkit  Note reveal, v bodech se po kliknutí odkrývají pravidla pro sloveso  
      can, can´t 

Slide č. 5: cvičení  přiřazování vět k obrázkům, procvičování konstrukce I can´t...but I 
      can... 

Slide č. 6: správné řešení cvičení ze slidu č. 5  

Slide č. 7: toolkit  Keyword match  spojování částí vět v celky, kontrolu provedeme 
      tlačítkem check

Slide č. 8: toolkit  Image match  přiřazování vět k obrázkům 

Slide č. 9: cvičení  skládání vět ze slov a slovních spojení, kontrola  správného řešení 
      na tabulce pull, žáci mohou složit věty i jinak, učitel pak sám posoudí  
      správnost, popř. navrhne vhodnější řešení
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The forms of can, can´t.Click.
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What can or can´t they do? Match the sentences and click for results.

 Alice can sing.

 My sister can dance.
Tom can´t play ice hockey but 
he can play football.

Lucy can´t play the violin but 
she can play the guitar.

I can draw.
My aunt can´t make pizza but she can make a cake.
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Results.

 Alice can sing.

 My sister can dance.

Tom can´t play ice hockey but 
he can play football.

Lucy can´t play the violin but 
she can play the guitar.

I can draw.

My aunt can´t make pizza but she can make a cake.
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Complete the sentences and check.
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Match the sentences.

5 2816:04

How many sentences can you make? Try and check.

P
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P
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I can´t play tennis but I can play football.
Can you swim? Yes, I can.
Can Peter speak German? No, he can´t.
What can you do? We can play ice hockey.
We can´t play the violin but we can play the piano.
We can spell our names in English.
Mike can´t draw but he can write with both hands.
Can Alice sing? No, she can´t but she can play the 
guitar.

can´t

2/Can

8/Can

3/Can

5/ We

4/What

6/We

7/Mike

can

can

can.

can1/I can´t tennis I football.playbutplay
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can´t.

can´t
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draw

Peter
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you
do?

we

play
the violin

the piano.

write with both hands.

but
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Alicesing?

No, she

can´t but she

can

play the guitar.

Example:
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Zdroje

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a veškeré použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.
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