
A story of the Three Little Pigs 
 
Instructions: 
 

1.   Get into 4 groups 
2.   Shuffle the cards and put them face up on the desk 
3.   Put the  cards in the correct order 
4.   Check the correct order with the teacher 
5.   Read the story out loud as a class 
6.   Make sure all the pupils understand all the words 
 
 
 

More activities: 
 
Pupils may try to act the play. 
In groups, they draw a picture of 3 little pigs, a wolf, 3 houses. 
In the drama, there are characters of 3 pigs, a bad wolf, 3 houses 
and a narrator, who monitors the acting ( most probably a teacher ). 
Pupil with the picture  tries to involve some of his/her own direct 
speach ( like „ Hi, I am the first pig. My name is…..How are you ? I 
want to make a straw house .Do you like my idea? ….etc)to talk to 
the rest of the class. 
The narrator helps in details and moves the story on. 
Then the group can change. 
 
 
! First,it is necessary to choose pupils who are open to such activities  and who are quite 
confident in the language. 
 
 

Příběh tří malých prasátek 
 
Návod: 
 
1. Děti se rozdělí do 4 skupin 
2. Promícháme karty a položíme je lícem nahoru. 
3. Děti složí příběh podle správného pořadí za sebou. 
4. Učitel zkontroluje správné pořadí.  



5. Žáci přečtou příběh nahlas. 
6. Učitel zkontroluje, zda všichni žáci rozumí veškeré slovní zásobě 
v textu, specielně novým výrazům, a objasní, kdy a jak je lze použít. 
 
Další aktivity: 
 
Žáci se pokusí příběh zahrát. 
Ve skupinách nakreslí postavy z příběhu- 3 prasátka, vlka a 3 domy. 
V příběhu se objeví postavy 3 prasátek, vlk, 3 domy a vypravěč, 
který děj dál posouvá ( nejlépe učitel ). 
Žáci s obrázkem se snaží představit se ostatním a dál v příběhu 
pokračovat zejména přímou řečí  ( např. „ Ahoj, já jsem prasátko 
číslo jedna, jmenuji se…Chci si postavit dům … Líbí se Vám můj 
nápad?... 
Vypravěč monitoruje celou situaci a vede příběh ke zdárnému konci. 
Posléze se skupiny vystřídají. 
 
 
 

! Je třeba nejdříve vybrat  žáky , kterým angličtina nečiní závažnější problémy a kteří nemají 
zábrany  v produkci. 
 
 

 
  






