Akreditovaný kurz pro pedagogy mateřských škol

Využití interaktivních materiálů s rodilým mluvčím
při seznamování dětí s AJ v předškolním vzdělávání.

Ukážeme vám, jak:
• metodicky i jazykově správně naplánovat hodiny angličtiny
• vhodně představit novou slovní zásobu i gramatiku a poradíme,
jak na jejich upevňování
• vybrat zábavné a přitom efektivní materiály a aktivity
k procvičování získaných znalostí
• motivovat své žáčky k přirozenému aktivnímu použití jazyka
• zprostředkovat žákům autentický jazyk od rodilého mluvčího
• aplikovat prožitkové učení

Nemusíte se obávat
Vaší úrovně AJ!
Kurz je určen i pro nejazykáře.
S využitím moderních materiálů
po absolvování dokáže
sebevědomě seznamovat
s angličtinou v mateřských
školách i pedagog
se základy AJ.

Specifikace kurzu:
• akreditovaný kurz MŠMT: čj.: MSMT-27955/2021-5-965
• Délka kurzu: 4 x 45min
• forma: prezenční, ve Vaší MŠ či v prostorách Wattsenglish
(Liberec)
• Lektor: kvalifikovaný český metodik
• Termín: dohodou
• Garant kurzu: Britská společnost Wattsenglish Ltd.
se Stevem R. Wattsem, autorem oblíbené řady materiálů
Wow!English - pro výuku angličtiny pro děti předškolního
a mladšího školního věku
• Cena: 850 Kč / osoba (je možné čerpat z fondu DVPP)

V případě zájmu prosím pište na cesko@wattsenglish.com
či volejte: +420 777 737 888

Podrobný přehled témat výuky, anotace:

1. téma: Obecné principy práce s předškolními
dětmi při seznamování s angličtinou
• specifika seznamování s cizím jazykem
v předškolním věku a vhodná volba technik

2. téma: Procvičování nově prezentované slovní

a pomůcek

zásoby a rozvoj jazykových prostředků

• hravé způsoby prezentace nového jazyka,

• komunikativní didaktické hry jako prostředek
k procvičení všech jazykových dovedností

jeho nácvik a automatizace

• nácvik poslechu s porozuměním v kombinaci

• jak v dětech vyvolat zájem a potřebu
komunikovat v cizím jazyce a jak je motivovat
• jakými způsoby mohou média a interaktivní
materiály nahradit rodilého mluvčího ve výuce

s nácvikem mluvení – doporučená struktura
cvičení, pomůcky, techniky
• rozvoj předčtenářských dovedností - vhodné
techniky, pomůcky a další podpůrné prostředky

• jak využít komunikační Metodu Wow!

• využití interaktivních materiálů pro zábavné

a prožitkové učení

drilování, osvojování si správné výslovnosti
a pohybové aktivity
• příklady a sdílení dobré praxe

Jsem nadšeným zastáncem toho, že s výukou
cizího jazyka je třeba začít již v předškolním
věku. Metoda Wow! je jednoduchá, přehledná,
ucelená, systematická, veselá a co je nejdůležitější
– děti moc baví. Během krátké doby získají spoustu nových
znalostí.

Chtěla bych ještě
jednou moc poděkovat.
Nejen, že teď vím, jak opravdu
správným způsobem
seznamovat děti s angličtinou, aby jim
to co nejvíce dalo a navíc je to i bavilo,
ale i pro mě byl samotný seminář skvělý zážitek.
Náš termín semináře vedla velmi talentovaná lektorka,
která dokázala opravdu skvěle zaujmout. Moc tedy děkuji
za perfektní kurz, který jsem si opravdu příjemně užila a hodně
si z něj odnesla. Stejně jako malé děti musí výuka bavit, aby jim
dala co nejvíc, tak si myslím, že u dospělých to platí stejně a tento kurz další zájemce určitě nezklame.
Bc. Michaela Říhová, MŠ Sbíhavá, Praha

Eva Rydval, MŠ Rádlo – Liberecký kraj

Po absolvování kurzu jsme
zavedli angličtinu ve všech třídách.
Některé učitelky byly nadšené, jiné měly
obavy, zda výuku zvládnou. Metodika Wow! je
naprosto profesionálně zpracována i pro
neaprobované učitele. Rodičům jsme předvedli
ukázku výuky a informovali je, že budeme denně
zařazovat seznamování s angličtinou ve všech třídách.
Děti jsou naprosto nadšené a neustále tyto chvilky vyžadují.
Rodiče byli překvapeni, že za pár týdnů děti spontánně
promlouvají anglicky.
PhDr. Radka Melicherová,
MŠ Svatopluka Čecha Chrudim

Kompletní přehled všech akreditovaných kurzů naleznete na
www.wowenglish.com -> školy -> kurzy pro učitele

