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Úvod 
Tento	 e-book	 navazuje	 na	 videa	 z	 online	 kurzu	 pro	 nejmenší	 do	 3	 let.	 Najdete	 zde	

osvědčené	>py,	kterými	bych	vás	chtěla	 inspirovat	ke	snadnému	(ne)učení	anglič>ny	ve	

stylu	anglických	maminek	a	taHnků,	abyste	mohli	být	vašim	dětem	osvíceným	průvodcem	

dalším	jazykem,	aniž	byste	museli	být	rodilí	mluvčí.	Na	společné	cestě	za	anglič>nou	se	

díky	 prvkům	 Montessori	 prohloubí	 váš	 vzájemný	 vztah,	 respekt	 a	 komunikační	

schopnos>,	a	třeba	se	v	anglič>ně	sami	zlepšíte	a	získáte	nové	sebevědomí.	

Tak	jako	my	máme	Takhle	jedou	páni,	anglicky	mluvící	dě>	mají	třeba	Ride	a	LiOle	Ponny	

a	výsledek	je	stejný	–	učí	se	komunikovat,	mluvit	novou	řečí,	hýbat	se	a	s	chuH	si	užívat	

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

každodenního	programu	o	nejoblíbenější	ak>vity	anglicky	mluvících	děH.	

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	anglič>na	

stává	 takovým	 užitečným	 znakováním,	 s	 jejíž	 pomocí	 začínají	 dě>	 dříve	 komunikovat.	

Třeba	místo	složitého	NA-HO-RU	velmi	brzo	řeknou	jednodušší	UP.	

Tak	 pojďte	 na	 to!	 Přeji	 vám	 spoustu	

skvělé	zábavy.					

S	láskou,  

  Eva
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Hry na každý den  
i každou příležitost 

Nevěříte?	Pojďte	se	podívat,	jaké	typy	her	v	kurzu	najdete.	Věřím,	že	se	dá	vybrat	ta	pravá	
pro	 vaše	denní	 ak>vity	 s	 nejmenšími,	 	 co	 zpestří	 třeba	dlouhá	odpoledne,	 zimní	 večery,	
cestu	vlakem	či	čekání	kdekoliv	na	cokoliv.	

Hry	s	prs>ky	i	lechtáním:	
	 Baby's	Fingers	
	 Creep	Mousie	Game	
	 Round	and	Round	the	Garden	
	 Slowly	Slowly	
	 This	LiOle	Piggy	
	 Beehive	
Hopsání	na	klíně:	
	 A	Smooth	Road	
	 Ride	a	LiOle	Pony	
	 Humpty	Dumpty	
V	pohybu:	
	 Fun	Movements	Game	
	 Pat-a-Cake	
	 So	Big!	
	 London	Bridge	
	 Ring	Around	the	Rosie	
Hrajeme	si	a	objevujeme:	
	 Easy	Opposites	
	 Peek-a-Boo	 	
	 Where	is	…	
Milé	chvilky	i	uspávaní:	
	 Kissing	Game	
	 Drawing	Game	
	 Blowing	Game	
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Ručky, prstíky 
i lechtání 

Creep Mousie Game 

Říkanka	o	myšce,	která	se	vkrádá	po	schodech	do	domu.	PrsHky	stoupejte	třeba	po	nožce	
či	ručce	a	na	konci	polechtejte	tam	kde	je	to	dětem	nejmilejší	:	)	

Creep	mousie,		

Creep	mousie,	

Up	the	stairs	and		

Into	the	housie!	

Round and Round the Garden 

Anglická	 verze	 oblíbené	 říkačky	 Vařila	 myšička	 kašičku.	 Začněte	 kroužením	 po	 dlani	 a	
krůčky	 (je	 na	 vás	 kolik	 jich	 bude)	 se	 dostaňte	 k	 lechtání	 v	 podpaží	 a	 užívejte	 si	 veselé	
chvíle.	

Round	and	round	the	garden.	

Like	a	teddy	bear.	

One	step,	two	steps.	

Tickle	you	under	there!	

Baby's Fingers 

Projděte	 si	 jemnými	 dotyky	 prsHky	 na	 ručce	 i	 na	 nožce	 a	 na	 konec	 krouživě	 lechtejte	
kolem	pupíku.	

These	are	Baby’s	fingers.	

These	are	Baby’s	toes.	

This	is	Baby’s	belly	buCon.	

Round	and	round	it	goes!	

A	jak	se	prs*ky	jmenují?	

The	biggest	is	Thumb.	

Then	goes	Index	Finger.	
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Middle	Finger.	

Ring	Finger.	

And	the	li@le	Pinky.	

This Little Piggy 

Říkačka	 šitá	 na	 míru	 prsHkům	 u	 nohy,	 které	 se	 na	 chvíli	 promění	 v	 malá	 prasátka.	
Postupně	se	jich	od	palce	dotýkejte	a	ukončete	příběh	jemným	polechtáním	na	chodidle.	
	
This	liCle	piggy	went	to	market,  

This	liCle	piggy	stayed	home,  

This	liCle	piggy	had	roast	beef,  

This	liCle	piggy	had	none,  

And	this	liCle	piggy	cried,		

Wee	wee	wee,		

All	the	way	home.	

Slowly Slowly 

Krásná	říkačka	co	potěší	a	rozesměje.	Na	konci	můžete	se	slovy	DING	DONG	zazvonit	na	
nosík.	V	pomalejším	provedení	umí	dě>	krásně	zklidnit	a	třeba	i	uspat.	

Slowly,	slowly,	very	slowly,	Creeps	the	garden	snail.	

Slowly,	slowly,	very	slowly.		

Up	the	wooden	rail.	

Quickly,	quickly,	very	quickly,	Runs	the	liCle	mouse.	

Quickly,	quickly,	very	quickly.		

Round	about	the	house.	

Beehive 

Vaše	 pěst	 se	 promění	 ve	 včelí	 úl	 a	 z	 ní	 postupně	 s	
počítáním	 vylétají	 včelky.	 Dě>	 mají	 rády	 moment	
překvapení	a	bzučení	třeba	i	s	lechtáním	na	konci.	

Here	is	the	beehive,	where	are	the	bees?	

Hidden	away	where	nobody	sees.	

Open	it	up	and	out	they	fly.	

One,	two	three,	four,	five,	buzzzzz.	
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Hopsání na klíně 
děti nadchne 

Ride a Little Pony 

Jízda	na	poníku	na	vašem	klíně,	kdy	ke	konci	dítě	k	jeho	potěše	"jako"	padá.			

Ride	a	liCle	pony,		

Down	to	town.	

BeCer	be	careful,		

So	you	don't	fall	DOWN.	

Můžete	komentovat:	
Oops.	You	fell	down!	

Now	let’s	go	up.	

Do	you	want	some	more?		

Yes,	you	do?	

A Smooth Road 

Na cestách to může pěkně natřásat někde málo a někde moc. Posaďte si dítě na klín a 
začněte svoji cestu podobnou naší říkačce Takhle jedou páni. Ale pozor, na konci je díra! 

A	smooth	road,	a	smooth	road,	a	smooth	road,	a	smooth	road.	

Natřásejte	jemně.	

A	bumpy	road,	a	bumpy	road,	a	bumpy	road,	a	bumpy	road.	

Natřásejte	rychleji	a	více.	

A	rough	road,	a	rough	road,	a	rough	road,	a	rough	road.	

A	teď	ještě	více!	

A	hole!		
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Humpty Dumpty 

Klasická	říkanka,	která	nedchýná	dě>	svým	rytmem.	Mrňousek	se	může	při	ní	i	natřásat	a	
klidně	"jako"	spadnout.	

Humpty	Dumpty	sat	on	a	wall, 

Humpty	Dumpty	had	a	great	fall. 

All	the	king's	horses,		

And	all	the	king's	men, 

Couldn't	put	Humpty	together	again.	
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V pohybu 
anglické verze klasických her 

So Big! 

Zkuste	si	oblíbenou	hru	i	v	anglič>ně.		"Jak	jsi	veliká?	Taaakhle	veliká!"		

How	big	are	you?			or					How	big	is	…	(name)?	

A	když	se	dítě	natahuje,	můžete	pochválit:	
You	are	sooooo	big!	Sooooo	big!	

Yes,	you	are.		

Like	this.	

Ring	Around	the	Rosie	

Chyťte	se	za	ruce	a	zkuste	Kolo	kolo	mlýnské,	jen	trochu	jinak,	kolem	růžičky.	Na	konci	je	
zábavné	spolu	spadnout	na	zem.		

Ring-a-round	the	rosie, 

A	pocket	full	of	posies, 

Ashes!	Ashes! 

We	all	fall	down.	

“Let’s	get	up.	Do	you	want	more?”	

Fun Movements Game 

Učení	v	pohybu	aneb	"speak	and	do".	

Jump,	jump,	jump,	…	

Dance,	dance,	dance,	…	

Fly,	fly,	fly,	…	

Turn	around.	
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Pojmenujte	co	se	děje:	
You	are	jumping	now!	

You	are	dancing!			

Super!	Great!	Wonderful!	

Zeptejte	se:	
How	do	you	fly?		Yes,	like	this!		

Up	high	to	the	sky!	

London Bridge 

Zlatá	brána	 je	prostě	krásným	zážitkem	ze	společné	hry	v	
jakémkoli	 jazyce.	 Zkuste	 si	 anglickou	 verzi	 o	 padajícím	
londýnském	mostě.	

London	Bridge	is	falling	down, 

Falling	down,	falling	down. 

London	Bridge	is	falling	down, 

My	fair	lady.		

Když	někoho	na	konci	chyHte,	můžete	komentovat:	
I	got	you!	

Pat-a-Cake 

Roztleskávací	 hry	 patří	 mezi	 jedny	 z	 nejoblíbenějších.	 Dají	 se	 hrát	 již	 od	 útlého	 věku.	
Najděte	si	co	baví	právě	vás	:	)	

Pat-a-cake,	pat-a-cake,		

Baker's	man.	

Bake	me	a	cake,		

As	fast	as	you	can.	

Pat	it	and	roll	it,		

And	mark	it	with	a	"B",	

Put	it	in	the	oven,	

For	baby	and	me.	

Písmeno	B	můžete	nahradit	počátečním	písmenem	ze	jména	vašeho	dítěte.	
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Hrajeme si 
i objevujeme 

Peek-a-Boo 

Anglická	varianta	oblíbené	hry	Bububu-kuku.	

Where	is	…(name)?	

Když	se	najdete:	
Peek-a-Boo,	I	see	you!	

Můžete	komentovat:	
Here	is	…(name)!	

Schovávat	můžete	cokoliv	a	pak	se	radovat	když	se	věc	najde:		
Where	is	the	monkey?		

Do	you	see	the	monkey?	

Peek-a-boo!	Here	is	the	monkey.	

Where is … ? 

Pamatujete	na	první	povídání	s	miminky?	 	Kdepak	je	
máma?	Kde	je	táta?	Anoooo!	Tady	je!	

Where	is	mommy?	

Where	is	daddy?	

Where	is	…	(name)?	

Využijte	 těchto	 příjemných	 her	 právě	 v	 období,	 kdy	
dě>	toto	hledání	nejvíce	baví:	
Yes,	here	is	daddy.	

I	see	you!	

Hledat	můžete	časem	cokoliv	zajímavého	kolem	vás	nebo	postavičky	v	knížce:	
Where	is	a	flower?	

Where	is	a	baby?	
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Opposites 

Pro>klady	malé	 dě>	 fascinují	 a	 zkoumají	 je	 stále	 dokola.	 Z	 pohledu	 dospěláka	 někdy	 až	moc.	
Třeba	lezení	nahoru	a	dolu.	Při	cca	desátém	vylézání	na	klouzačku	mi	přišlo	UP	and	DOWN	jako	
milé	zpestření	:	)	
	
OPEN	–	SHUT	
Open	the	door.	

Shut	the	door.	

BIG	–	SMALL	
Look,	this	strawberry	is	big.	

And	this	one	is	small.	

FAST	–	SLOW	
The	turtle	is	slow.	

The	rabbit	is	fast.	

PLEASE	–	THANK	YOU	
The	dog	says	“please!”	

Here	you	go.	“Thank	you!”	

IN	–	OUT	
The	turtle	is	in.	The	rabbit	is	out.	

UP	–	DOWN	
The	strawberry	is	up.	
The	dog	is	down.	

Milé chvilky 
i na uspávání 

Drawing Game 

Dě>	 milují,	 když	 se	 jich	 jemně	 dotýkáte.	 Zkuste	 před	 usínáním	 takovéto	 kreslení	 na	 obličej.	
Možná	mrňouska	uspíte	a	procvičíte	i	trochu	anglič>nu.	

Here	is	your	head.	

Here	is	your	nose.	
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Here	are	your	ears.	

Here	goes	your	neck.	

Zkuste	milou	říkačku	s	kreslením:	
Your	face	goes	round	and	round.	

Your	eyes	go	round	and	round.	

Your	mouth	goes	round	and	round.	

Your	nose	goes	up	and	down!	

Podobnou	hru	můžete	hrát	s	písničkou		
Head	Shoulders	Knees	and	Toes.		

Kissing Game 

Společných	milých	chvilek	není	nikdy	dost.		Ukažte	dětem	svoji	náklonnost	třeba	takto:	

My	liCle	darling!	

PreCy	baby!	

I	love	you!	

Popisujte	co	se	bude	dít:	
I	will	kiss	your	cheek!	

I	will	kiss	your	head!	

I	will	kiss	your	hand!	

I	will	kiss	your	nose!	

Dě>	 intui>vně	 vše	 pochopí	 a	 budou	 si	 vaši	
náklonnost	užívat.	Překladu	netřeba	:	-)	

Do	you	want	more?	Do	you	like	it?	

A	odpovězte	si	třeba	sami:	I	see	you	do!	

Blowing Game 

Zejména	malé	dě>	jsou	rády	za	zajímavou	hru	s	foukáním.	Řekněte	co	děláte	a	foukněte.	Určitě	
vykouzlíte	nejeden	úsměv	:-)	

Věděli	 jste,	že	můžete	foukáním	vytvořit	bubliny,	rozfoukat	pampelišky,	poslat	pusu	či	vysmrkat	
nos	při	rýmě:	

•Blow	bubbles		
•Blow	the	dandelion	
•Blow	a	kiss	
•Blow	baby’s	nose	(when	having	a	runny	nose	from	the	cold)	
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Blow	on	baby’s	hair.	

Blow	on	baby’s	neck.	

Blow	on	baby’s	tummy.	

Blow	on	baby’s	fingers.	

Blow	on	baby’s	palms.	

Blow	on	baby’s	toes.	

Povídáme si 
a poznáváme 

Tipy	na	vaši	první	jednoduchou	konverzaci:	

GIVE	AND	TAKE	
Give	(it)…	to	me.		Please!		

Take	it	(back),	here	you	go!	

Give	me	your	hand.	

Now	we	hold	hands.	

PUT	AND	TAKE	
Put	the	ball	in.	

Take	the	ball	out.	

Put	the	hat	on.	

Take	the	hat	off.	

PICK	AND	BRING	
Pick	(it)…	up.		

Yes,	like	this.	

Bring	it	to	me,	please.	

Nezapomínejte	ani	na:	
Please.	Thank	you!	
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Co právě děláme 
drobné komentáře 

Zabavte	se	Hm	co	dě>	právě	dělají	a	prožívají.	Na	to	nebudete	nikdy	potřebovat	žádný	čas	navíc.	
Ty	jdeš,	ty	jíš,	ty	běžíš,…	a	užívejte	si	radost	z	pokroků	děH.	

You	are	walking!	

You	are	eaang!	

You	are	running!	

Přidejte	třeba,	že	poskakuje,	točí	se,	mává,	plave	či	cáká:	hopping,	twirling,	
waving,	swimming,	splashing.	

Při	pádu	můžete	utěšovat:	
You	fell	down.	Oops!	

That’s	OK.	No	problem!		

Can	you	get	up?	Great!	

Krásné	písničky	na	toto	téma	najdete	u		Super	Simple	Songs	jako	je:	
Walking	Walking		nabo	We	All	Fall	Down	

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	anglič>nu,	když	na	dě>	spusHte:	"Let´s	read",	

nebo	"Here	is	a	liOle	dog",	a	co	třeba	ještě	-	"More"?	

Z	jakých	knížek	si	společně	ve	videích	čteme:	
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	…"	
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Very	Hungry	Caterpillar	(Eric	Carle)	Nádherná	kniha,	se	kterou	si	přijdou	na	své	i	neposedné	

prsHky.	Představuje	názvy	jídel	a	dny	v	týdnu.		

From	Head	to	Toe	Board	Book	(Eric	Carle)	Skvělá	knížka	na	protažení	těla.	Čekají	vás	zábavné	

ak>vity	a	dě>	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	čás>	obrázků	se	dají	v>pně	odkrývat.	

TIP:	 Čtěte	 pravidelně,	 nechte	 dě>	 vybírat	 si	 knihy	 i	

témata	 a	 k	 oblíbeným	 knížkám	 nebo	 textům	 se	 podle	

libos>	vracet.	
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Animovaná videa 
aneb rodilý mluvčí doma na gauči 

Dě>	 milují	 písničky	 a	 příběhy,	 barevná	 hravá	 videa,	 veselé	 říkanky	 a	 písničky																																						

s	 ak>vitami.	 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	LiOle	Star,	Three	LiOle	

Pigs	 nebo	Mother	Goose	 Club	 či	 Super	 Simple	 Songs.	 Dě>	 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.	 Dě>	 si	 díky	 opakovanému	 poslechu	 a	 zkoušení	 texty	 samy	

postupně	zpřesňují	a	ukládají	do	pamě>.	A	vy	koneckonců	taky	:-)	

Nejjednodušší	 je	přehrávání	na	 tabletu,	který	 se	dětem	snadno	obsluhuje.	Ale	větší	dě>	hravě	

zvládnou	 i	 počítač.	 A	 hlavně	 -	 dě>	 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	zjis>la,	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.	

Hledáte	jak	smysluplně	využít	technologie?	

Zkuste	začít	sbírkou	oblíbených	animovaných	videí	od	Super	Simple	Songs,	

která	je	výborná	pro	začátečníky	hOp://supersimplesongstv.blogspot.cz/	

&17 &



AnglickysDetmi.cz 

Co vám spolehlivě   
angličtinu připomene? 

Připravené	prostředí	je	Hm	nejúčinnějším	klíčem!	

‣ abyste	se	anglič>ně	věnovali	pravidelně	

‣ aniž	byste	ji	dětem	připomínaly	právě	vy	

‣ aby	 dě>	 měly	 na	 výběr	 to	 co	 je	 zaručeně	 baví	 a	

zajímá	

‣ a	k	ak>vitám	se	mohly	opakovaně	vracet	

Ano.	 Nechte	 se	 vést	 dětmi!	 Ze	 zkušenosH	 mých	 i	

ostatních	 rodičů	 si	 základní	 Montessori	 principy	 připraveného	 prostředí	 snadno	 zajisHte,	 když	

dětem	nabídnete	laminované	kar>čky	a	budete	je	mít	někde	po	ruce.	

Jsou	k	dokoupení	a	pasují	přímo	na	videa	v	online	kurzu.	
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Písničky	Super	Simple	Songs	ke	stažení	včetně	textů	písniček	a	mnoho	dalších	vychytávek	jsem	

připravila	v	tomto	balíčku.	

					

		

S láskou, 	

										Eva	
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