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D.Šimonová Angličtina pro předškoláky

Tento e-book je shrnutím intenzivních
mnohaletých zkušeností s výukou
angličtiny jako druhého jazyka u dětí
předškolního věku.

Autorka Mgr. Daniela Šimonová je
předškolní pedagožka a lektorka angličtiny.
Působila jako lektorka dětských kroužků,
anglická učitelka v dvojjazyčných školkách,
vychovává svou dceru od narození
dvojjazyčně. 10 let vedla jazykovou školu a
10 let působila jako učitelka a poté ředitelka
MŠ. Věnuje se školení učitelů v oblasti
Montessori pedagogiky, angličtiny pro děti a
hudby.

Cílem je poskytnout praktický manuál a
inspirovat učitele angličtiny k tvořivosti,
ukázat, jak se dá cizí jazyk dělat s láskou a
radostí.

● bohaté zkušenosti z praxe
● tipy, jak vést výuku
● druhy výuky, jejich + a -
● jak organizovat lekce
● 100 zábavných a ověřených aktivit

a variací pro výuku (pohybové hry,
písničky, básničky, drilovací hry atd. )

● podrobné instrukce k provedení
● tipy, jak děti zklidnit a ztišit (bez

toho to nepůjde)
● tipy, jak skupinu dětí snadno přemístit

Učitel angličtiny ve školce je něco jako hudební klaun :)
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Děti potřebují rituály. A my v rámci práce s
nimi zase, aby nás vnímaly, aby se seřadily,
aby si někam sedly atd. Snadno nám to
půjde s písničkami či spíše popěvky. Melodie
libovolná, ideálně pokaždé stejná na jednu
písničku. Děti na pokyn ve spojení s melodií
reagují skvěle. Z běsnící vřavy je v tu ránu
sedící kruh, či zástup připravený
k odchodu… Zpočátku to chce dost

gestikulace a pantomimy, ale dokáží pochopit, aby si sedly nebo udělaly kruh i
když slovům nerozumí.

● Let’s make a circle…
Let’s make a circle big, big, big,
Big, big, big, big, big, big.
Make a circle big, big, big,
And let’s sit.

Zpívám, děti se přidávají a sedají si do kroužku. Zpočátku ukazuji rukou tvar
kruhu a že si mají sednout. Výjimečně je třeba děti přešoupat, aby pochopily, že
si mají sednout do kruhu.

Let’s make a circle not so big,
Not so big, not so big.
Make a circle not so big,
And let’s sit.

Variace pro malou skupinku, děti tuto verzi oceňují jako opravdu dobrý vtip ☺.

● Everybody sit down…
Everybody sit down, sit down, sit down,
Everybody sit down on the bench / floor…

Zpívat. Nasměrování pozornosti k požadovanému výsledku. Tedy oceňuji slovy i
gestem, kdo už sedí, ostatní chtějí také…
Děti si velice rychle zažijí a reagují.

● Time to line up
Time to line up, time to line up
One by one, one by one,
Everybody line up, everybody line up,
One by one, one by one.

Zpívám. Stoupnu si do prostoru a očekávám, že se děti seřadí. Často pochopí
gesto,  že chci, aby byly za mnou. Pokud ne, napoprvé je seřadím. Využívám
v tělocvičně (na čáru), při řazení do dvojic (two by two)…
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Aktivity pro zábavné procvičování při
circle time. Dobře je využijete i vždy,
když je třeba na něco čekat, dítě totiž za
malou chvíli neví, na co se čeká, a tyto
aktivity nám velmi pomohou, abychom
se společně dočkali :)

● Ricketty Ticketty
Ricketty ticketty, look at me. How many fingers can you see?

Točíme zápěstími rytmicky dokola a nakonec ukážeme počet prstů. Navedeme
děti k počítání. Dokud si všechny děti nejsou jisté, je třeba prsty po jednom
počítat.

Když děti hru znají, můžeme hrát v kruhu dokola, vždy jedno dítě ukáže určitý
počet prstů a ostatní počítají.
Pro starší děti: Prsty ukáží vždy 2 děti najednou - a můžeme počítat víc.

● Who is at school today?
Sedíme v kroužku a postupně vystřídáme jména všech.

Daniela is at 2 x tlesknout rukama
School today. 2 x plesknout o stehna

● Good Morning
Good morning, good morning,
And how do you do?
Good morning, good morning,
I’m fine, how are you?

Zpíváme a postupně každý řekne, jak se má, většinou I’m fine. Po kruhu posílám

připravený košíček se 3 smajlíky (šťastný, smutný, rozzlobený), každé dítě si
vybere jeden, řekne větu a pošle dál.

● Please / Thank you / Yes / No
Yes, yes, yes, yes, yes, kývat hlavou ano
No, no, no, no, no. kývat hlavou ne
Please, please, please, please, please, gesto prosím
Thank you, thank you, thank you. gesto děkuji

● If You’re Wearing Red Today
If you’re wearing red today, red today, red today, 2 x tlesk, 2 x o stehna
If you’re wearing red today, stand up and say tleskání o stehna
Hurray! ruce vzhůru
Měníme barvy. Kdo má na sobě danou barvu, vyskočí na “Hurá!“
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● Magic box / bag
Základní pomůckou je kouzelná krabice nebo taška (pytlík). Uvnitř mívám
pracovní listy na hodinu a kartičky se slovní zásobou či reálné předměty.
Začínala jsem s krabicí, ale po pár letech jsem ji změnila za lépe přenosnou
tašku. Také musím říct, že jsem měla od každodenního ťukání na krabici trochu
oťukané prsty, to u tašky nehrozí ☺. Pro děti je překvapení uvnitř neodolatelné!

● Maňásek / plyšák
Maňásek je pro děti dobrým prostředníkem pro cizí jazyk, mají ho rády, těší se na
něj. Můžeme s ním hrát jednoduché příběhy, může nám pomáhat představovat
novou slovní zásobu, můžeme s ním předvádět rozhovory a děti se pak s ním
mohou ptát kamarádů a zkoušet tak mluvit anglicky.

● Flash cards
Karty se slovní zásobou mají mnohostranné využití. Vždy je dobré, aby se děti s
předměty setkávaly v reálném životě, to je vždy cennější. Př. prší - It´s raining.
Skutečný prožitek je pro malé děti nezastupitelný.

Výroba: Mně se líbí nejvíc vytisknout omalovánky jednotlivých izolovaných
předmětů, vybarvit nejlépe s dětmi, nalepit na tvrdý papír a eventuálně
zalaminovat, přece jen jsou pak trvanlivější… Vyberu si obrázek jaký chci a jsem
s ním pak spokojená. Mám pocit, že malované obrázky se mým dětem líbí víc, než
fotografie. Možná je to tím, že jsou obecnější, než jedna konkrétní věc na
fotografii.

Existuje mnoho sad flashcards k zakoupení…

● What’s in the Box?
Knock, knock, ťukáme na krabici
What’s in the box? zvědavý výraz
1, 2, 3, open the box! ukázat na prstech 1, 2, 3, otevřít krabici
Předměty či kartičky se slovní zásobou a pracovní listy můžeme mít ve speciální
krabici a vždy zopakovat rituál otevírání s říkankou. Překvapení děti milují…
Otevírací „kouzlo“ časem dělají i děti. Každou hodinu někdo jiný.

● What’s in the Bag?
1, 2, 3, 4, 5, poklepáváme na tašku
What’s in the bag inside? pokrčení ramen, rozhození rukama
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