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Úvod 
Děti mají v raném věku úžasný talent na jazyky. Proto vás chceme touto příručkou vybavit 
pro snadné procvičování ve stylu anglických maminek a tatínků, abyste mohli být dětem 

osvíceným průvodcem a na společné cestě se třeba mohli i sami zlepšovat. Zpestřování 

denního programu o nejoblíbenější aktivity anglických dětí si vyžadují pak už děti samy.	

Tři nejúčinnější principy 
Za zkušeností mých i ostatních rodičů se osvědčuje, pokud mají děti možnost: 

‣ vybrat si aktivitu dle svého zájmu (ať už je to knížka, video s písničkou nebo společná 
hra) 

‣ opakovaně se  k ní vracet 

‣ a používat angličtinu smysluplně 

během dne (anglické momentky 

spojené s aktivitou) 

I při učení druhého jazyka by mělo 
zůstat  pro děti prioritní poznávání 
světa a  rozvoj svých dovedností.  

Zveme vás proto na malou 

ochutnávku, jak na angličtinu tak, 

aby byla přirozená a děti i dospělé 

bavila.  

"Early	learning	is	closely	/ed	to	the	movement	and	sensory	s/mula/on	and	to	repea/ng	ac/vi/es	

according	to	the	child’s	interests."	

M.	Montessori  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Tip č. 1 

Anglické obrázkové knížky 
Děti prostě baví 

Dětské knížky jsou nejpřirozenějším zdrojem informací pro děti a baví všechny bez 

rozdílu. Krásné obrázky, zábavné texty a při čtení si můžete angličtinu trénovat i sami 

"Let's read" nebo  "Here is a little dog" a co třeba ještě "More?". 

Tipy na knížky pro začátečníky: 
• Noisy Peekaboo: Choo! Choo! Hledáte dětské oblíbené hračky a při otevření 

správného okénka se ozve třeba troubení vláčku a to děti baví. Text knížky je 

stručný a vede vás jak si při prohlížení knížky povídat. Nejvíce si procvičíte hledání s  

"Where is". 

• Where's Spot?: Eric Hill. Opět knížka s otvíráním okének a hledáním 

neposedného pejska Spota, který už měl být dávno na večeři. Procvičíte si i anglické 

předložky "behind, under, inside, in,…" 

• No Biting! (Lift-The-Flap Book): Karen Katz. Děti se v knížce jednoduchou 

formou učí, jak se mají správně chovat. Mohou odkrývat předměty a zjišťovat co je 
správné a co není. 

• Very Hungry Caterpillar: Eric Carle. Moc krásná knížka, kde si přijdou na své 

i neposedné prstíky. Představuje názvy jídel a dny v týdnu.  

• Hush Little Baby: Sylvia Long. Naše oblíbená knížka před spaním. Vlastně se 

čte a zpívá zároveň. Je libozvučná a děti ji mají moc rády. 
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• From Head to Toe Board Book: Eric Carle.  Skvělá na protažení při knížce. 
Děti si procvičí tělo i frázi  "I can do it". 

• Fisher-Price: Our Animal Friends  by Fisher-Price. Proč se neučit anglická 

slovíčka ze stejné knížky jako rodilí mluvčí? Je krásně provedená a dají se vtipně 

odkrývat části obrázků. 

• Opposites: Sandra Boynton. Tuto 
knížku moc rádi čteme, rýmuje se a je 

jednoduchá na pochopení i pro 

nejmenší. Ukazuje protiklady jako je 

"short and tall", je vtipná a dá se velmi 

jednoduše číst.  

• Brown Bear Brown Bear: Eric Carle. 

Tuto ilustrovanou knížku plnou 

barevných zvířátek si můžete i celou 

zazpívat. 

• The Best Word Book Ever: Richard 

Scarry. Krásná knížka s krátkými 

povídáními a plná obrázků s popiskem.  Takový malý ilustrovaný slovníček. 

• What Do People Do All Day: Richard Scarry. Naše moc oblíbená knížka, která 

je dobrým příkladem toho, že poznávání světa a toho co jak funguje se dá i v 

angličtině. Jak se dělá cesta, staví dům, na co všechno využíváme dřevo a vodu. 
Krátké jednoduché texty a plno obrázků. Opravdu výtečná knížka. 

 

A kde nakoupit bez poštovného? 
Mám oblíbené zasilatelství bookdepository.com, 

které si neúčtuje za dopravu. Posílají obyčejnou 
poštou, takže to trvá cca 2-3 týdny a knížky chodí 

často jednotlivě. Takže si hned sedáme a čteme :-) 

TIP: Čtěte pravidelně a nechte děti si vybírat a k oblíbeným knížkám se vracet. 

 

%5 %



AnglickysDetmi.cz 

Jak si spolu anglické knížky číst? 
V našich online kurzech najdete tipy jak si spolu zábavně číst a při čtení si v angličtině i 
trochu popovídat.  Ukážeme vám jak při prohlížení hrát jednoduché hry, které procvičují 

běžné hovorové obraty  a děti úžasně baví.  
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Tip č. 2 

Videa jsou dobrým začátkem 
Ale k osvojení řeči nestačí 

Písničky a příběhy děti milují. V naší videogalerii mají možnost se k oblíbeným kouskům 

vracet, což děti rády činí. A hlavně - děti zde mají volnou možnost výběru toho, co je právě 
baví.  

Podívejte se na anglické klasiky jako je Wheels On The Bus, Bingo, Twinkle Twinkle Little 
Star, Three Little Pigs  nebo Mother Goose Club či Super Simple Songs. Děti budou mít 
možnost poslechem vstřebávat přízvuk rodilých mluvčí.  

Nejjednodušší je přehrávání na tabletu, který se dětem snadno obsluhuje. Ale větší 
zvládnou hravě i počítač.  

Pokud můžete, dívejte se s dětmi. Oblíbené písničky si budou poté přes den třeba 
prozpěvovat, můžete se tak přidat a pomoci jim s textem.  

I pro dospělého je v nich spousta 
novinek. Pro mne například v písničce 
Wheels on the Bus, že stěrače jsou 

wipers. Dospělí se tak učí spolu s dětmi. 

Písničky a příběhy jsou pro děti tím nejpřirozenějším nástrojem jak si nový jazyk osvojit a 

oblíbit. Častokrát si texty samy zapamatovávají a postupem času zpřesňují. Snažte se 

používat slovíčka a fráze i v jiném kontextu pro lepší porozumění. 
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Naše videotéky 
Vyberte si tu, která vám i dětem vyhovuje:  

Sbírka videí s jednoduchými příběhy a 

atraktivními tématy, kterou jsme 

připravili pro děti. Je součástí našeho 
premium online kurzu. Mimo youtube 

v bezpečném prostředí soukromé video 

galerie. 

Sbírka videí od Super Simple Songs, 
vodná pro začátečníky. 

http://supersimplesongstv.blogspot.cz/ 

Dlouholetá sbírka mých dcer, která stále roste a je na tabletu stále 

"in" a často využívaná :-)…..a vždy více preferovaná než televize a její 
pořady. Možnost výběru a opakování je prostě úžasná. 

http://ajvidea.blogspot.cz/ 
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Tip č. 3 

Anglické CD 
Písničky třeba do auta 

Po dlouhém hledání  mi nejvíce začali vyhovovat materiály od Super Simple Songs. Jejich 

písničky jsou k dostání jak na CD tak DVD nebo i jednotlivě v MP3 formátu.  

Ke každé písničce mají připraveno video, které jsou na youtube zdarma k shlédnutí a 

najdete je v naší sbírce videí. Oblíbené 

písničky, které děti znají i s obrázky si tak 
snadno připomenou i v audio podobě třeba při 

jízdě autem   

Super Simple Songs 
Sbírka CD od této společnosti nabízí přes 70 

zábavných písniček s lehce 

zapamatovatelnými texty. Nejvíce oceňuji 
jejich písničky, kterými lze zpestřit a osvojit si 

anglická slovíčka při každodenních  činnostech jako je umývání, oblékání a stolování. 

 

Texty a melodie jsou spojené s pohybovými aktivitami a přímým zapojení dětí do dění takže 

obsah snadno pochopí. 
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Tip č. 4 

Smysluplné použití 
V denních činnostech 

Jistě všichni často zažíváme situace, kdy se snažíme 

s dětmi domluvit co všechno je třeba udělat a na co 

nezapomenout. Třeba při jídle, při umývání či 

oblékání. A situace se denně opakují a dospělí často 

situace komentují "mne už to nebaví". Jak takovéto 
situace zažít občas jinak a využít při tom angličtinu? 

Praktické poznámky  
Aby byly náměty a slovíčka po ruce, máme v online kurzu připraveny chytré poznámky, 

které lze nalepit třeba do šatny. Občasné použití v běžných denních situacích dělá divy. 

Děti pak tito aktivity i více baví a přitom se učí. 

Put on your shoes.  Do you need any help?  Hurry up! 

V našem kurzu uvidíte je angličtinu zapojit do oblékání či umývání tak, aby dětem připadala 

angličtina smysluplná a osvojily si anglické výrazy v běžných denních situacích. 
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Tip č. 5 

Zapojení všech smyslů 
Angličtinu si doslova vychutnejte 
 

Objevujte nové výrazy při zábavné svačině  

(sour, sweet, bitter, salty). Vyzkoušejte 
tuto jednoduchou hru. Aby aktivita byla 
procvičování angličtiny i dospělým 
použijeme jednoduchou angličtinu již při 
zadání. 

Try with your kids this easy activity that 
brings great sensorial experience too. 
Choose various food, something:  

• sweet (anything you like - fruits, 
sweets,...) 

• sour (lemon, orange,...) 

• salty (we use popcorn or chips) 

• bitter (can be a bitter chocolate) 

and comment what is it and how it tastes 
"Yummy, it is something sweet, I like it. I 
think it is ..." Take turns. 

Jak snadno děti rozmluvit? 
Když umožníte dětem být "leader" hry a 
domluvíte se, co mají říct, v zápalu hry si 

snadno výrazy "What is it?" zapamatují. 

Přĳďte k nám do online kurzu pro inspiraci jak angličtinu zapojit do dalších senzorických her, 

které děti nadchnout a samy budou v rámci hry angličtinu aktivně používat. 

%11 %



AnglickysDetmi.cz 

Tip č. 6 

Další tipy na aktivity 
Angličtina vždy po ruce 
 

Více než 40 tipů na jednoduché aktivity a hry 

na vás čeká v našem online kurzu na 

www.anglickysdetmi.cz.  

‣ 90 minut videomateriálů 

‣ souhrn včetně použitých frází a slovíček ve 
výukových kartičkách.  

‣připraveno s rodilým mluvčím 

Spolu doma i v dětských skupinách 
Nejúčinnější je zařazení angličtiny do denních 

aktivit, což lze velmi efektivně i spolu doma 
nebo v dětských skupinách.  

Výukové kartičky zasíláme v prémiovém kurzu 

zalaminované v praktických deskách tak, aby 

mohly být stále po ruce.  

 

Jak pomoci dětem si angličtinu  

oblíbit a aktivně ji používat.  

Hry, příběhy a praktická angličtina.
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