
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

máte zájem zavést nebo obohatit jazykové vzdělávání ve Vaší mateřské škole?  
 

Stačí ovládat úplné základy angličtiny, pokud se spolehnete na osvědčeného britského učitele 
Steva. Ten se svou kamarádkou Maggie dnes již v cca 200 českých MŠ zavádí zábavnou              
a prožitkovou podobu seznamování dětí s anglickým jazykem.  
 

V akreditovaném kurzu (viz níže) vás naučíme využívat vhodnou metodiku. Naučíme vás také 
zapojovat Steva a Maggie prostřednictvím vzdělávacích materiálů, které jsou výjimečné právě 
tím, že byly vytvořené pro předškolní pedagogy (a ne pro učitele jazyků, jako ostatní výukové 
materiály na trhu).        
 

Specifikace kurzu: 
 Akreditovaný kurz MŠMT: Metodika seznamování předškolních dětí s AJ (Č.j.: MSMT-

27955/2021-5-965).  
 Na absolvování kurzu je možné čerpat prostředky z fondu DVPP.  
 Určen pedagogům mateřských škol 
 Forma: prezenční – místo konání: v prostorách Wattsenglish Ltd. v Liberci 
 Délka: dvoudenní, každý den 6 výukových hodin – první den se začíná v 10:30h, druhý 

den se končí ve 13h 
 Nízký počet účastníků – max. 10 osob + školitel 
 Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích/apartmánech s vlastním sociálním zařízením 

(účastník ho nehradí) 
 Účastník si hradí snídani a oběd. Večeře je v ceně kurzu.  
 Cena kurzu: 3.500,- Kč na osobu (2.900,-Kč na os. bez ubytování) 

 Termíny: 22.-23.3.2022  a  26.-27.4.2022  
 

Účastníci kurzu se setkají se sympatickými metodiky Wattsenglish  
a seznámí se se základními tématy: 
 

 Představení nového jazyka a jeho upevňování  
 Výuka dětí v cílovém jazyce, plánování hodiny a její struktura 
 Procvičování získaných znalostí angličtiny  
 Využití interaktivních a doplňkových materiálů při výuce 
 TPR a hry na všeobecné, resp. verbální procvičování získaných jazykových prostředků  
 Jak využít dětské představivosti při výuce, angličtina v písních, příbězích, básních a drama-

tu  
 

Nad rámec kurzu získají účastníci mimo jiné poznatky o správném zapojování angličtiny do ŠVP 
PV tak, aby bylo toto vzdělávání v souladu s RVP PV, resp. kladně hodnoceno při inspekční 
činnosti. Společnost Wattsenglish Ltd. má dlouholeté zkušenosti se seznamováním dětí s jinou 
řečí. V roce 2007 vytvářela pro VÚP Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole ISBN: 
80-87000-06-4, jedinou státem podporovanou propedeutiku pro učitele MŠ.  
 

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte na: cesko@wattsenglish.com 
 



 

 


