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Neučte se, hrajte si  
a buďte průvodcem svým dětem 

Děti mají v raném věku úžasný talent na jazyky. Vyzkoušela jsem to na svých třech 

dcerách a svoje zkušenosti předávám nyní dále v ON & OFFline kurzu, ve skupinových 

kurzech v mateřských centrech, v mateřských školách a workshopech.  
Každý den mě znovu a znovu překvapují a inspirují úžasné výsledky, které přirozeně 

vychází ze hry, komunikace a vzájemného porozumění. 

 

Tento e-book obsahuje osvědčené tipy, kterými bych vás chtěla inspirovat ke snadnému 

(ne)učení angličtiny ve stylu anglických maminek a tatínků, abyste mohli být vašim 
dětem osvíceným průvodcem dalším jazykem, aniž byste museli být rodilí mluvčí. Na 

společné cestě za angličtinou se díky prvkům Montessori prohloubí váš vzájemný vztah, 

respekt a komunikační schopnosti, a třeba se v angličtině sami zlepšíte a získáte nové 

sebevědomí. 

Tak jako my máme „Takhle jedou páni“, anglicky mluvící děti mají třeba „Ride a Little 
Ponny“ a výsledek je stejný – učí se komunikovat, mluvit novou řečí, hýbat se a s chutí si 

užívat chvíle s rodiči. Stačí hravě začít a děti se za chvíli budou samy hlásit o zpestření 

každodenního programu o nejoblíbenější aktivity anglicky mluvících dětí. 

Tak pojďte na to! Přeji vám spoustu 
skvělé zábavy.     

S láskou, Eva

"Early learning is closely tied to the 

movement and sensory stimulation 

and to repeating activities 

according to the child’s interests." 

Maria	Montessori 
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Tři osvědčené triky  
Nejlépe funguje, když děti mají možnost: 

‣vybrat si aktivitu podle svého zájmu. Může to být knížka, video s písničkou, 

omalovánky, procházka, vaření, společná hra. Vyjděte jim vstříc a uvidíte, že při té 
spoustě zábavy se také spoustu naučí. 

‣opakovat oblíbené činnosti. Děti se CHTĚJÍ naučit, co je baví, proto si třeba 

oblíbenou písničku pouští pořád dokola. 

‣používat angličtinu smysluplně během dne. Nechte plavat biflování slovíček, ale 

najděte si čas pro anglické chvilky spojené s aktivitou třeba při oblékání, hře nebo při 
jídle, kdy nejsou slovíčka vytržená z kontextu a dávají jim smysl. Koneckonců, česky 

jim také při učení barev neříkáme jen slova, ale ukazujeme na barevné předměty 

kolem nás ;-). Poznávání druhého jazyka je součástí poznávání celého světa a rozvoj 

všech dovedností malého člověka. 

Na základě mých zkušeností z kurzů, ohlasů rodičů a doporučení od mých tří malých čiperek 
jsem připravila tipy, které vám pomohou s angličtinou hravě začít i u vás doma či v dětských 

skupinách. Bude to bavit vás i vaše děti. A to mi pak dělá největší radost. 

Bojíte se, že to nezvládnete, nebo že se vašim dětem budou jazyky plést? Třeba vás uklidní, co 
mi nedávno poslala maminka Jana: 

“Přestože sama vyučuji angličtinu v kurzech pro dospělé, měla jsem spoustu 

předsudků co se týče výuky angličtiny u malých dětí, např. že nejprve se musí 

naučit pořádně česky a až potom anglicky, protože by se mu to pletlo, začal by 

česky mluvit mnohem později a tak dále. Jsem moc ráda, že mě Eva a její kurz 

donutil změnit názor. Začali jsme se synem v jeho 1,5 roce, v tu dobu neuměl ani 

dávat dvě slova vedle sebe česky. Byla jsem překvapená, jak rychle do sebe nasával nová slovíčka a 

aktivně je používal, písničky a různé aktivity na kurzu se mu moc líbily. Nyní již studujeme pouze 

prostřednictvím online kurzu, synovi je 2,5 roku a dává dohromady celé věty v angličtině i v 

přítomném průběhovém čase. Když se na něj otočím a začnu mluvit anglicky, automaticky odpovídá 

také anglicky. Na český jazyk neměla výuka nového jazyka téměř žádný vliv. Syn dostal obrovskou 

výhodu do budoucna, angličtina je pro něj nyní samozřejmost. Jsem moc ráda, že jsem změnila 

názor a nečekala s angličtinou až na školkovou či školní výuku.” (Jana K.) 

Tak jdeme na to, na dalších stránkách najdete moje (a vaše) osvědčené tipy jak se neučit, 
ale přitom se hodně naučit :-)
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Tip č. 1 

Začněte již odmalička 
jen tak pro radost 

Přesně v tom stylu jak hovoříme s miminky a dětmi od 1 roku se můžete snadno zabavit i 

s angličtinou. Znáte to "Jak jsi veliká…anooo táááákhle veliká", nebo "Kde je máma, 

anooo tu je máma". Takovéhle povídání snadno zvládnete i v angličtině. Jen tak pro 
zpestření, pro radost a pro představení zvuků 

používaných v angličtině. 

Ne jiné je to u říkaček. Co takhle ještě jiná 

verze "Takhle jedou páni", nebo "Vařila 

myšička kašičku". Budete mít pak zaručené 
hitovky po ruce  co milují prostě všechny 

miminka bez rozdílu. Ne nadarmo jsou to 

nejosvědčenější aktivity rodilých mluvčí při 

učení své rodné řeči. A zcela jistě budou v 

souladu s dovednostmi a zálibami v konkrétní 
fázi vývoje vašich dětí. 

Protože jsem si to s dětmi prožila - u první dcery od 2 let, u druhé od 1 a kousek a u třetí 

již před prvním rokem a učím maminky s dětmi v této věkové kategorii připravuji mám 

připraveny své výukové materiály do on&off line kurzu pro děti od 0 do 3 let.  

Vyzkoušela jsem si, že není třeba se bát 
zpomalení ve vývoji v rodném jazyce, a že 

podobné obavy  jsou jenom strašáky. Ba 

naopak díky jednodušším výrazům se 

angličtina stává takovým užitečným 

znakováním, s jejíž pomocí začínají děti 
dříve komunikovat. Třeba místo 

složitého NA-HO-RU velmi brzo řeknou 

jednodušší UP. 

TIP: Zkuste si třeba oblíbenou schovávačku 

co známe "Bububu-kuku". V anglické verzi je 
to Peek (schováte se třeba za dlaně)-a-boo 

(to je naše kuku) a přidejte I SEE YOU :-)
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Aby vám první krůčky šly  co nejvíce snadno bude pro vás v kurzu připravený celý balíček 
pomocníků - unikátní metoda, kartičky s aktivitami, videa jak na to, spoustu taháčků a 

tipů spolu s deníčkem na první krůčky.  

PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU Z KURZU                                 

https://anglickysdetmi.cz/odkaz-ukazkova-lekce-2/ 
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Tip č. 2 

Anglické obrázkové knížky 
děti prostě baví 

Dětské knížky jsou přirozeným zdrojem informací a baví všechny bez rozdílu. Krásné 

obrázky, zábavné texty, a navíc si při čtení i sami procvičíte angličtinu, když na děti 

spustíte: "Let´s read", nebo "Here is a little dog", a co třeba ještě - "More"? 

Jaké knížky máme nejraději a osvědčily se nám: 

Noisy Peekaboo: Choo! Choo! V této knížce budete hledat oblíbené dětské 

hračky. Při otevření správného okénka se ozve třeba troubení vláčku, a to děti moc 
baví. Text je stručný a napoví vám, jak si při prohlížení knížky povídat. Nejvíce si 

procvičíte hledání s "Where is..?". 

Where's Spot? (Eric Hill) Knížka s otevíracími okénky a hledáním neposedného 

pejska Spota, který už měl být dávno u večeře. Procvičíte si i anglické předložky 

"behind, under, inside, in …" 

No Biting! (Karen Katz) V této knížce se děti jednoduchou formou učí 

kamarádskému chování. Odkrývají předměty a zjišťují, co je správné, a co ne. 

Very Hungry Caterpillar (Eric Carle) Nádherná kniha, se kterou 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 moje děti ji mají moc rády. 
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From Head to Toe Board Book (Eric Carle) Skvělá knížka na protažení těla. 

Čekají vás zábavné aktivity a děti si kromě těla procvičí i frázi "I can do it". 

Fisher-Price: Our Animal Friends  Učte se anglická slovíčka  ze stejné knížky 

jako rodilí mluvčí. Je krásně provedená a části obrázků se dají vtipně odkrývat. 

Opposites (Sandra Boynton) Tuto knížku 

čteme moc rádi, rýmuje se a je 

jednoduchá na pochopení i pro ty 

nejmenší. Ukazuje protiklady, třeba 

"short and tall" a je zábavná. 

Brown Bear Brown Bear (Eric Carle) 
Ilustrovaná knížka, plná barevných 

zvířátek, kterou si můžete i celou 

zazpívat. 

The Best Word Book Ever (Richard 

Scarry) Takový malý ilustrovaný 
slovníček. Krásná knížka plná obrázků s popisky a krátkými texty.    

What Do People Do All Day (Richard Scarry) Tahle je u nás doma moc oblíbená. 

Poznávání světa a toho, jak co funguje rovnou v angličtině - jak se dělá cesta, jak 

se staví dům, na co všechno využíváme dřevo a vodu... Krátké jednoduché texty 

a plno obrázků. Opravdu výtečná knížka. 

TIP: Čtěte pravidelně, nechte děti vybírat si knihy i témata a k oblíbeným knížkám nebo textům 

se podle libosti vracet.
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Víte, že k mému ON & OFFline kurzu angličtiny 
pro nejmenší dostanete kromě přístupu do 

online kurzu a hromady praktických materiálů 
také vybarvovací látkovou hračku a anglickou 

dětskou knížku podle výběru ;-) 




Kde nakoupit dětské knížky 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 :-) 

Jak si spolu anglicky číst? 

V mém ON & OFFline kurzu se věnuji také tomu, jak si spolu 

zábavně číst a při čtení si v angličtině i trochu popovídat. Ukážu 

vám, jak při prohlížení hrát jednoduché hry, které procvičují běžné 
hovorové obraty a děti úžasně baví.  

PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU Z KURZU                                  

anglickysdetmi.cz/odkaz-ukazkova-lekce/ 
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Tip č. 3 

Videa jsou dobrým začátkem, 
ale k osvojení řeči nestačí 

Děti milují písničky a příběhy, barevná hravá videa, veselé říkanky a písničky                      
s aktivitami. Využijte moderní technologie v jejich prospěch a připravte jim výběr videí 
s anglickými písničkami, říkankami a povídáním. Beztak nám ten tablet v jednom kuse 
berou ;-).  

Podívejte se na klasiky jako je Wheels On The Bus, Bingo, Twinkle Twinkle Little Star, 
Three Little Pigs nebo Mother Goose Club či Super Simple Songs. Děti při poslechu 
spolehlivě vstřebávají také přízvuk rodilých mluvčích a rády pak budou třeba ten váš 
opravovat, aby byl podobný originálu, který znají :-)  

Pokud můžete, dívejte se s dětmi. Oblíbené písničky si pak často prozpěvují a vy se k nim 
můžete přidat a pomoci jim s textem. Děti si díky opakovanému poslechu a zkoušení 
texty samy postupně zpřesňují a ukládají do paměti. A vy koneckonců taky :-) 

Nejjednodušší je přehrávání na tabletu, který se dětem snadno obsluhuje. Ale větší děti 
hravě zvládnou i počítač. A hlavně - děti zde mají volnou možnost výběru toho, co je 
právě baví a k oblíbeným kouskům se 

mohou opakovaně vracet. 

P.S. I pro dospělého je v písničkách 
spousta novinek. Já jsem třeba v písničce 
Wheels on the Bus zjistila, že stěrače jsou 

wipers. Dospělí se tak mohou učit spolu s 
dětmi :-) 

TIP: Zkuste používat slovíčka a fráze z písniček a příběhů i v jiném kontextu pro lepší 

porozumění. 
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Kde hledat ta nejlepší anglická videa pro děti: 

Zkuste začít sbírkou oblíbených animovaných videí od Super Simple 

Songs, která je výborná pro začátečníky http://

supersimplesongstv.blogspot.cz/ 

Kolekce videí s jednoduchými příběhy a atraktivními 

tématy je také součástí mého ON & OFFline kurzu 

pro nejmenší děti a jejich rodiče. Na jednom místě, 

mimo YouTube, v bezpečném prostředí soukromé 
videogalerie.ale je tam toho ještě mnohem více, 

MRKNĚTE NA UKÁZKU Z KURZU ;-)  

TAJNÝ TIP: Ráda se s vámi podělím o dlouholetou sbírku mých 

dcer, která pořád roste, na tabletu je stále "in" a často využívaná …    
a vždy u dětí dostane přednost před televizí a jejími pořady. 

Možnost výběru a opakování děti zkrátka zbožňují. Naši sbírku 

najdete tady: 

http://ajvidea.blogspot.cz/ 
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Tip č. 4 

Anglické písničky 
a (nejen) cestování autem bude v pohodě 
 

Dlouho jsem hledala ty pravé a nejhezčí anglické 

písničky pro děti, až jsem objevila Super Simple 

Songs – na stránce SuperSimpleOnline.com je toho 
ještě mnohem více, ale my nejvíc využíváme jejich 

krásně animované písničky.  

Jednoduché, srozumitelné a zábavné texty i melodie 

jsou spojené s pohybovými aktivitami a přímým 

zapojení dětí do děje, takže obsah snadno pochopí.  

Nejen děti jsou z písniček nadšené, rodiče mi píší, 

jak oceňují hlavně ty písničky, kterými si lze zpestřit a 

ulehčit denní rutinu jako je umývání, uklízení, oblékání či stolování. To moc dobře znám, 

bez Super Simple Songs bychom snad s holkama kolikrát ani neodešly z domu :-) 

Jak říká třeba maminka Jitka: "Doteď si nechtěl syn čistit zuby nebo umývat ruce, ale 

jak si vzpomene na písničku, hned je to hra a provozoval by to několikrát denně."  

Písničky si můžete pouštět online přímo na stránce nebo v kanále YouTube, případně 

jsou písničky k dostání jako DVD nebo i jednotlivě v MP3 formátu a MP3 albech. Doma 

nás Super Simple Songs tak nadchly (a v kurzech se mi natolik osvědčily), až jsem 

zažádala o vlastní licenci a nejnověji nabízím ucelený písničkový balíček samostatně 

nebo jako součást mého ON & OFFline kurzu pro nejmenší.  

 

Vybrala jsem naše nejoblíbenější „super jednoduché písničky“ a v balíčku dostanete 

nejen 20 skladeb v mp3 formátu, abyste si je mohli brát kamkoliv s sebou, ale také 
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instrumentální sing-along a barevné laminované kartičky s obrázky a texty ke každé 

písničce.  

Všechno máte kdykoliv po ruce v krásné ručně šité taštičce od mé dobré kamarádky, 
výtvarnice a „kurzistky“ Katky Kunclové. V balíčku najdete také oblíbený deníček My 

English Diary na zaznamenání (nejen) písničkových anglických zážitků.  

TIP:	přivolejte	písničky	na	pomoc	při	každodenních	činnostech,	které	jsou	někdy	nuda	a	někdy	

tak	trošku	boj	;-)	V	kolekci	najdete	některé	z	mých	osvědčených,		které	nám	pomáhaly	třeba	při	

uklízení,	oblékání	nebo	večerním	umývání.	

OBJEDNAT PÍSNIČKOVÝ BALÍČEK 
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Tip č. 5 

Smysluplné použití 
v denních činnostech 

Všichni známe situace, kdy se s dětmi snažíme domluvit na tom, co je třeba udělat a na 

co nezapomenout. Třeba při jídle, při umývání nebo oblékání. Mnoho takových situací se 
denně opakuje a snad každý rodič si někdy povzdechne  "mě už to tak nebaví!".  

No, však mě taky ne ;-) 

Co si i takové obyčejné situace zpříjemnit a ulehčit?  

Někdy stačí opravdu málo – s překvapením jsem zjistila, že když začnu běžné a 

oposlouchané „povely“ říkat anglicky, najednou si hrajeme, děti to více baví a všechno 
jde lépe.  

Zkuste třeba „obuj si už konečně ty boty“ jednoduše zaměnit za „put your shoes on, 

OK?“. Uvidíte, třeba se i u vás budou dít velké věci.  

Udělejte si „tahák“ s nejčastěji používanými obraty a začněte ještě dnes, klidně jen 

jednou větou denně.  

Pokud byste chtěli v souladu s principy Montessori 

podpořit samostatnost při oblékání, můžete se místo 

na přehnané napomáhání (kvůli kterému se musím 

sama často napomínat) soustředit třeba na 

komentování toho co dítě právě dělá: 

"You are putting on your mittens. Oops, one finger is 

missing? Where is it?" 

(14 (



TIP NAVÍC: Jak začít s angličtinou při oblékání? Nemusí se jednat o nic složitého, můžete zkusit 
třeba:

V mém kurzu jsou součástí celého balíčku (ano, té OFFline části, kterou posílám poštou) 
chytré taháčky, které lze nalepit třeba do šatny nebo do koupelny, aby vám mohly 

pomáhat každý den. Angličtina pak dětem dává smysl, znají ji ve skutečně použitelné 

podobě a přirozeně se učí anglické výrazy v běžných denních situacích, stejně jako 

v češtině.

A	jak	mi	napsala	maminka	a	učitelka	v	MŠ	Lucka:	Získala	jsem	spoustu	3pů	jak	na	práci	doma	se	svými	

dětmi	tak	do	výuky.	Díky	speciálním	kar3čkám	teď	už	dě3	samy	s	lehkosB	umí	anglič3nu	použít	v	běžných	

denních	situacích,	třeba	při	oblékání	nebo	stolování.	Smysluplné	využiB	jazyka	pak	baví	i	mne	a	mohu	se	

tak	sama	zlepšovat.	
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Put on your shoes. 

Do you need any help?  


Ready?

Let's go :-)



Tip č. 6 

Zapojením všech smyslů 
si angličtinu doslova vychutnejte 

Objevujte nové výrazy třeba při zábavné svačině nebo při společném kuchtění. Každý den 
a takřka každá aktivita se dá obrátit ve hru, při které se toho můžete společně mnoho 
naučit.  

Nás třeba moc bavilo ochutnávání. Připravte s dětmi mističky s různými dobrotami a 

zapojte přitom různé druhy jídel a všechny chutě. 

Začněte třeba: 

Close your eyes and open your mouth. 

Here you go. Try this :-)  

What is it? How does it taste? 

• sweet (fruits, banana, chocolate…) 

• sour (lemon, red currant...) 

• salty (popcorn, chips…) 

• bitter (bitter chocolate) 

Komentujte třeba: "Yummy, it is something sweet, I like it. I think it is …" 

Jak děti snadno rozmluvit? 

Když umožníte dětem převzít roli "leadera" hry a domluvíte se, co mají říct, v zápalu hry 

si výrazy jako "What is it?" snadno a přirozeně zapamatují. 

Přesně tak to dělám také v kurzech – hrajeme si, zkoušíme, 

ochutnáváme a přitom se tak trošku a docela mimochodem 

zábavně učíme.  

V ON & OFFline kurzu používáme spoustu her a aktivit ke 
společnému poznávání v angličtině.  

HRAJEME SI U FAZOLEK 

(16 (



Tip č. 7 

Další aktivity 
angličtina přirozeně a vždy po ruce 

Nemusíte (ale můžete ;-)) chodit na moje akce nebo si koupit celý můj nabitý kurz. 

Vyzkoušejte si nejdříve různé tipy z tohoto e-booku a mrkněte na můj blog, kde je 

hromada dalších nápadů a vychytávek ke stažení (třeba extra oblíbené akční omalovánky 
jako kaprožralok a další příšerky). Nápady sdílím také na FB stránce a pravidelně 

posílám nové osvědčené hry a aktivity. 

Více než 100 dalších tipů na jednoduché aktivity a hry na vás samozřejmě čeká v ON & 

OFFlinekurzu na www.anglickysdetmi.cz.  

Tak se do toho pusťte a dejte mi vědět, jak vám to klape. 

					

	S láskou, 	

Eva	

Chcete	se	mě	na	něco	zeptat?	Ozvěte	se	na	eva@englishwithkids.com
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OBJEDNAT KURZ
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