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Hravé učenie sa jazykov s New Amici  
Téma: Tandemové učenie jazykov 

 45 minút 

 od 10 rokov (od 5. ročníka) 

Potrebný materiál/Príprava 

§ Jeden alebo viacero setov hry New Amici. Hra existuje v rôznych jazykových kombináciách, učiteľ 
vyberie kombináciu podľa toho, aké jazyky sú v triede zastúpené. 
(http://newamigos.com/index.php/en/) 

Ciele 

Žiaci sa naučia 
§ podľa svojej aktuálnej úrovne (A1-B1). 
§ slovnú zásobu a gramatiku rôznych jazykov (časovanie slovies). 
§ ustálené slovné spojenia. 
§ zemepis. 

Forma   

žiak sám alebo tandemovo, max. 8 hráčov na jeden herný set 

Priebeh vyučovacej hodiny  

Hráči sa rozdelia na tímy podľa jazykovej kombinácie. Rodený hovoriaci / expert môže pritom hru viesť. 
Hráči si prečítajú návod hry a rozdelia sa do dvojíc, pričom každý z dvojice má iný materinský jazyk (tzv. 
tandem). Následne sa začne hra/učenie. 
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Podrobný popis najdôležitejších aktivít  

Aktivity Poznámky  

1. Hráč hodí kockou.  

2. Vytiahne si kartičku podľa toho, aké políčko 
padlo na kocke.  

 

3. Vedúci hry prečíta úlohu.  

4. Hráč vyrieši úlohu a podá kocku ďalšiemu 
hráčovi.  

Vyriešené kartičky sa dávajú naspodok. 
Nevyriešené kartičky ostávajú navrchu, takže sa 
vyplatí dobre počúvať jeden druhého. 

Tipy na doplnkové učivo (nápady na doplnkové aktivity, projektové dni, otvorené úlohy)  

Môžu sa zorganizovať súťaže v rámci triedy, ročníka či celej školy. V Nemecku sa dokonca koná 
celoštátna súťaž pre jazykovú kombináciu ruština – nemčina. Škola dostane herné sety bezplatne. 
Existuje hra pre nemčinu v kombinácii s ruštinou, angličtinou, turečtinou, japončinou, čínštinou, 
španielčinou a taliančinou. Hra pochádza z Nórska, kde je známa v rôznych variantoch pod názvom New 
Amigos. Medzičasom sa začala predávať aj v Holandsku a vo Francúzsku. 

Zaujímavosti a odkazy na doplnkové učivo k téme  

Ako sa hrá New Amici? Návod:  
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/Info_nea.pdf  

Zdroje  

https://de.wikipedia.org/wiki/New_Amici 

 


