
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

 
Máte zájem o zavedení anglického jazyka do Vaší mateřské školy, ale nejste si jistí jak? 
 
Rádi Vám pomůžeme 
 

 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 aktivity k procvičování získaných znalostí  
 motivovat své žáčky k přirozenému aktivnímu použití jazyka 
 zprostředkovat žákům autentický jazyk od rodilého mluvčího 
 vyzkoušet prožitkové učení 
 získat zdarma přístup k osvědčeným videoklipům pro výuku Aj  

 
Toto a mnohem více se dozvíte, naučíte a vyzkoušíte si v našem novém 

akreditovaném kurzu pro pedagogy MŠ. 
Nemusíte se obávat Vaší úrovně angličtiny, kurz je určen i pro neangličtináře 

 - s využitím moderních materiálů po absolvování dokáže sebevědomě seznamovat s angličtinou 
v mateřských školách i pedagog se základy angličtiny. 

 
Název akreditovaného kurzu: 

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

Specifikace kurzu: 
 Akreditovaný kurz MŠMT, č.j.: MSMT – 27955/2021-5-965 
 Určen pedagogům v mateřských školách  
 Délka kurzu: 4x45min 
 Forma: prezenční, na 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 

výukových materiálů Wow! výukové materiály- angličtiny pro děti předškolního a mladšího školní-
ho věku  

 Cena: 850,- Kč / os. při počtu min. 8 osob 
 
 



 

Podrobný přehled témat výuky, anotace: 
 
1. Téma: Obecné principy práce s předškolními dětmi při seznamování s angličtinou 
- časová dotace 2 výukové hodiny 

 Specifika seznamování s cizím jazykem v předškolním věku a vhodná volba technik a pomůcek 
 Představení metody Wow! - obecné zásady, doporučené techniky a pomůcky 
 Hravé způsoby prezentace nového jazyka a jeho nácvik a automatizace  
 jak v dětech vyvolat zájem a potřebu komunikovat v cizím jazyce  
 jakými způsoby mohou média a interaktivní materiály nahradit rodilého mluvčího ve výuce  
 jak využít prožitkové učení prostřednictvím nových materiálů ke zpestření výuky  

  
2. Téma: Procvičování nově prezentované slovní zásoby a rozvoj jazykových prostředků  
– časová dotace 2 výukové hodiny 

 Komunikativní didaktické hry jako prostředek k procvičení anglických jazykových dovedností 
 Nácvik poslechu s porozuměním v kombinaci s nácvikem mluvení – doporučená struktura cvičení, 

pomůcky, techniky 
 Rozvoj před čtenářských dovedností- vhodné techniky, pomůcky, a další podpůrné prostředky. 
 Výběr vhodných aktivit a pomůcek a jejich přizpůsobení věkovým specifikům předškolních dětí 
 Využití interaktivních materiálů pro zábavné drilování, osvojování si správné výslovnosti a TPR 

aktivity  
 příklady a sdílení dobré praxe  

 
 

V případě zájmu napište prosím na cesko@wattsenglish.com 


