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Anotace 

Cílem této práce je vytvořit sytém získávání cizojazyčných zkušeností v anglickém 

jazyku u dětí 5 - 6 letých. Systém je založen na prolínání uměleckých činností 

s anglickými slovy a základními slovními spojeními. Prostřednictvím zpěvu, hry na 

Orffovy nástroje a pohybu tak dochází k snadnějšímu zapamatování anglických slov a 

slovních spojení. Elementární umělecké činnosti jsou spojeny s emocionálním prožíváním. 

Tak se prohlubuje zájem o anglický jazyk. 

Práce je spojena s výzkumem, který je v závěrečné části vyhodnocen. 

Klíčová slova 

Předškolní věk, jazyková výchova, anglický jazyk, spolupráce rodiny a školy, 

integrativní pedagogika, polyestetická výchova, integrace smyslových analyzátorů, 

charakteristika vnímání, umělecká výchova, výtvarný projev, pohyb, hra na tělo, 

hra na Orffovy nástroje. 



Summary 

The objective of this thesis is to create a method for gaining foreign-language 

experience by 5-6 year olds learning English. The method is based on interconnecting 

artistic activities with English words and basic collocations. Through singing, games, 

movement and playing Or f f s instruments, English words and phrases are more easily 

stored in the children's memories. The elementary artistic activities are associated with the 

emotional feelings. This is a way to deepen interest in the English language. The thesis 

also includes research that is evaluated in the final part. 
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Úvod a cíle bakalářské práce 

V úvodu své bakalářské práce bych se chtěla vyjádřit, proč jsem si uvedené 

téma zvolila. Při výběru tématu pro jsem si uvědomila, že hudba a hudební výchova 

mě provázejí celým mým životem. Vždy jsem k hudbě měla blízko a ona si pokaždé 

ke mně našla cestu. V průběhu svého studia jsem zjistila, že je možné, aby hudba 

mimo jiné ovlivňovala také rozvoj cizojazyčných dovedností. 

Na tuto otázku mě nasměrovala zkušenost z jedné soukromé anglické 

mateřské školy, kde jsem vykonávala svoji pedagogickou praxi. Zde jsem na vlastní 

kůži poznala, jak se v realitě odráží celospolečenská potřeba výuky cizích jazyků již 

od útlého dětství. 

Začala jsem proto studovat odbornou literaturu, která se k této problematice 

vztahuje. Potvrdila jsem si domněnku, že děti v mnohých mateřských školách 

nezískávají cizojazyčné zkušenosti správnými metodami, které by vycházely ze 

zákonitostí dětského vývoje. Nerespektují specifický způsob vnímání a celkově 

opomíjejí znaky dětské psychiky. Touto cestou jsem se seznámila s projektem pana 

docenta Miloše Kodejšky „Dětský domeček". Projekt mě inspiroval a byl velkým 

impulsem pro sepsání mé bakalářské práce. 

Podle slov Edisona víme o deseti tisíci způsobech, jak to nejde, a stále 

hledáme ten, kterým to jde. Po konzultacích v Jazykovém studiu Rolino jsem si proto 

dala za úkol vymyslet, jak hravou a poutavou formou by se daly postavit základy 

anglického jazyka u dětí v předškolním věku. 

Ve své bakalářské práci vycházím z teoretických základů, které se týkají 

teorie psychického vývoje dítěte při osvojování si určitých společenských zkušeností 

a norem. Dále psychologickým studiem struktury činnost, reflexní podstata psychiky 

dítěte při utváření senzomotorických zkušeností a procesem interiorizace vnějších 

forem činností. Vše souvisí s účinným nabýváním cizojazyčných dovedností, 

konkrétně v anglickém jazyce. 

Vypracovala jsem metodiku 6 lekcí a následněji ověřila. Jsem ráda, že jsem 

mohla uskutečnit i průzkum účinnosti této metody a ověřit si tak, zda jsem šla 

správnou cestou. 
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Na závěr své práce jsem si dovolila napsat některé metodické náměty pro 

učitelky v mateřských školách, které považuji jako základní. Jsem přesvědčena 

o tom, že děti v předškolním věku mohou získat velký citový vztah k cizím jazykům, 

ale veškerá činnost musí být vždy hravá a musí vycházet z námětů, které jsou dětem 

velmi blízké. V tomto smyslu budu ráda, když moje bakalářská práce dá podnět i 

jiným učitelkám v MŠ. 

Tyto své myšlenky bych chtěla specifikovat takto: 

Téma : 

Získávání cizojazyčných zkušeností prostřednictvím integrace múzických 

činností u dětí předškolního věku. 

Podtitul: 

Múzické činnosti v rozvoji cizojazyčných zkušeností u dětí v předškolním 

věku (zaměřeno na anglický jazyk). 

Obecný cíl: 

Vytvořit funkční metodické materiály pro elementární výuku anglického 

jazyka v souladu s principy polyestetické výchovy a integrativní hudební 

pedagogiky. 

Specifikace: 

Zprostředkovat dětem cizojazyčné zkušenosti prostřednictvím hudby, 

pohybu, výtvarných či konstruktivních činností. Navíc dokázat, jak je důležité 

propojovat v předškolním věku jednotlivé činnosti do jednoho společného 

jmenovatele (dominantní téma rodiny). 

10 



I. Teoretická část 

1. Počátky nabývání cizojazyčných zkušeností v dětském věku 

Malé děti jsou doslova otevřené „hudbě cizího jazyka". Vnímají ho smysly, 

celým svým tělem. Kojenec věnuje první půlrok svého života intenzivnímu poslouchání 

jazyka, kterým se kolem něj mluví. Učí se rozpoznávat jednotlivé zvuky. Je zkrátka 

geneticky naprogramován osvojit si řeč. 

Vnímání a rozlišování zvuků je pro děti v předškolním věku naprostou 

samozřejmostí. Proto jim učení jiného jazyka nečiní problém, naopak je to pro ně zcela 

přirozená schopnost diferencovat nové fonetické zvuky.Čím dříve se dítě začne učit cizí 

jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí. V současnosti již málokdo zpochybňuje, že obdobím 

největších jazykových schopností je věk 2 - 8 let. 

Jazykově příznivou etapou je tedy právě předškolní věk, období kolem pátého 

roku. I. Gillernová ve své knize Psychologie pro učitelky mateřské školy (2, s. 187) 

uvádí některé konkrétní argumenty, proč je tomu tak: „Důvodem je například typická 

dětská spontánnost projevu, absence zábran a kontroly, pružnost nervové soustavy, 

imitační schopnosti, úroveň rozvoje paměti - hlavně převaha její mechanické složky a 

schopnost sluchové diferenciace. Dalšími zvláštnostmi jsou mimořádná citlivost na 

běžné i specifické jazykové podněty, tato schopnost se s postupujícím věkem 

nezdokonaluje, ale naopak postupně mizí." 

Významnou roli při zvažování, zda svému dítěti zprostředkovávat cizojazyčné 

zkušenosti od útlého věku, hraje stupeň jeho jazykového vývoje. Pokud dítě neovládá 

dostatečně mateřský jazyk, má malou slovní zásobu nebo logopedickou vadu, 

je vhodné, aby se s cizím jazykem počkalo do pozdějšího věku dítěte. 
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1.1 Charakteristika předškolního věku ve vztahu k sociálnímu, psychickému a 

hudebnímu vývoji 

V. Příhoda (7) nazývá předškolní věk ( 4 - 6 let) obdobím „druhého dětství". 

Pro dítě je charakteristické mohutným rozvojem v oblasti rozumové, citové a sociální 

sféry. Veškerý mentální vývoj se děje procesem učení, které probíhá formou hry. 

V celém období je hra ústředním zaměstnáním dětí, je základní psychickou potřebou 

a má své funkční postavení. 

I. Gillernová (2, S.15) hru přibližuje takto: „Předškoláka lze nejsnáze 

a nejefektivněji motivovat podněty v rámci hrové činnosti se známými a přátelskými 

vrstevníky." Také J. Čížková (1) zdůrazňuje význam hry jako výrazného 

socializačního a motivačního činitele. Dále se zabývá psychickým vývojem dětí. 

Uvádí, že rozvoj mozkové kůry, který probíhá v předškolním věku intenzivně, 

ovlivňuje celý psychický vývoj, mění se pohybové funkce dítěte. Zdokonaluje se také 

hrubá i jemná motorika. Dítě tak automatizuje pohyby a stává se manuálně zručné. 

Dokáže koordinovat pohyby paží, nohou a celého těla s hudebním rytmem. Podle 

Františka Sedláka (10, s.88) je právě předškolní věk rozhodujícím obdobím pro 

hudební rozvoj dítěte, v tomto věku se totiž: „Současně s procesy zrání 

a se somatickým vývojem rozvíjí velmi intenzivně i sluchový analyzátor a jeho 

výškově diferenciační schopnost. Ta vzrůstá do šesti let téměř dvojnásobně." 

Je to tedy nejvhodnější období pro vytváření sluchových a emocionálních reakcí na 

hudbu. 

1.2 Projekt Dětský domeček 

Psychický vývoj dítěte se prvořadě uskutečňuje především v rodinném 

prostředí. Rodina určuje základ všeho, co si dítě životem ponese a mateřská škola 

je doplňkem rodinné výchovy. Z pozice mateřské školy je za potřebí posilovat 

a podporovat zdravé psychofyzické klima rodiny. 
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Právě proto mě inspiroval projekt Dětský domeček. Jedná se o didaktickou 

pomůcku pro rozvíjení cizojazyčných dovedností, která plně respektuje touhu dítěte 

mít vše v celku. Propojuje hudební, dramatické, výtvarné, konstruktivních a další 

činnosti. Dítě se prostřednictvím příběhů, písní, omalovánek, vystřihovánek a také 

pracovních sešitů ocitá v harmonickém rodinné prostředí. V praxi se tak naplňují 

myšlenky hudebně integrativní pedagogiky a polyestetické výchovy. Respektují 

se i nové pedagogické požadavky jako personalistický a sociokonstruktivistický 

přístup k výchově dítěte. 

Obdobnou cestou jsem se vydala i já při vytváření vlastního projektu, který se 

skládá z šesti lekcí, ve kterých se propojují činnosti z různých oblastí dětského 

poznávání. Společným jmenovatelem jsem zvolila rodinu, jakožto silný emoční zdroj 

dětského života. 

1.3 Uplatnění personalistické koncepce ve výuce cizích jazyků 

V této subkapitole se dotýkám moderních pedagogických myšlenkových 

proudů v souvislosti se vstupem hudby a cizojazyčných podnětů do vědomí dítěte. 

Personalistické pojetí v pedagogickém přístupu přivádí člověka k sebetvorbě. 

Člověk už našel vlastní pojetí práce, uskutečňuje ho, přijal také odpovědnost 

za chování, za hudební a jazykovou výchovu dětí. 

Kodejška, M. (5, s. 9) popisuje personalistické pojetí utváření osobnosti na 

základě díla Allporta, který se domnívá, že: „Člověk buduje svou osobnost sám 

a to především přijímáním a uskutečňováním životních cílů, které vyplývají z jeho 

individuálního založení a z výchovného klimatu." Je to tedy opačný úhel pohledu než 

například teorie sociologizující, která ve vývoji osobnosti staví do popředí sociální 

a kulturní prostředí. 
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Personalistická koncepce klade důraz na empatii, toleranci, spolupráci, 

na rozvoj samostatného myšlení. Vychází ze sebereflexe (kdo jsem, jaký jsem, 

co si přeji, co umím, jak působím na druhé lidi). Člověk nemůže pochopit druhého 

člověka, když sám sobě nerozumí. 

1.4 Uplatnění sociokonstruktivistické koncepce ve výuce cizích jazyků 

Sociokonstniktivistické pojetí má klíčový význam v humanitních vědách 

(ve filozofii, v sociologii, v pedagogice, v psychologii). Umožňuje člověku vlastní 

vstup do prostom uměleckého a odborného poznávání. 

Východiskem této koncepce je podle VI. Spilkové (13, s. 61 ): „Zřetel k dítěti 

- akceptace jeho světa, poznatků a představ, pocitů, zájmů, osobního tempa a rytmu 

vývoje. Dítě je považováno za hlavního aktéra a tvůrce svého vývoje". 

Konstruktivistické pojetí vyučovacího procesu předpokládá adekvátní volbu 

metod a organizačních forem. Důraz je kladen především na činnostní metody. 

Známý požadavek „learning by doing" - učení se prostřednictvím dělání. Pojetí 

vyučování lze tedy označit za činnostní a zkušenostní. 

Jak dále píše VI. Spilková (13), není to objevování již hotového vnějšího světa, 

ale objevování a konstruování vlastního vnitřního světa na základě osobních 

zkušeností. Učení je tedy podle této koncepce proces objevování, konstruování 

znaků, postojů a dovedností na základě vlastní činnosti a vlastních zkušeností. 

V tom je zásadní změna v pohledu na smysl učení, na vymezené role učitele 

a žáka. 
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2. Zvláštnosti detské psychiky u dítěte předškolního věku 

Osobnost člověka se projevuje prostřednictvím prožívání a chování. U dítěte 

převažuje soulad mezi prožíváním a chování. To znamená, že co dítě právě prožívá, 

to se odráží v jeho chování. Dítě vnímá, myslí a cítí, vyrovnává se se světem jinak 

než dospělý. Podle Václava Příhody (7) patří k zvláštnostem a zároveň k základním 

znakům psychiky dítěte v předškolním věku: konkrétizmus, eidetizmus, 

prézentizinus, topizmus, egocentrizmus, zosobňující dynamizmus, labilita chování 

a synkretizmus. 

Blíže je charakterizuje takto: 

V konkretizmu splývá dítěti myšlenka a věc v jedno. Dětské myšlení je totiž 

vázáno na konkrétní předměty. Dítě vidí každý předmět přesně tak, jak jej vnímalo. 

Když je například tatínek v přestrojení, dítě jej nepozná podle postavy nebo hlasu. 

Neumí dosud provést analýzu vlastností z celku. 

Také dětské úsudky jsou individuální. Dítě zatím není schopno porovnávat 

předměty podle jejich podstatných znaků, ale pouze podle těch, které jsou mu 

nápadné. Tato vlastnost je typická hlavně pro období prvního dětství. Od tří let, 

v době, kdy dítě začne navštěvovat mateřskou školu, se s ní již téměř nesetkáváme. 

Synkretizmus je znak, jehož prostřednictvím dítě předškolního věku vnímá 

svět celkově, nerozčleněně. V nově prožité situaci nerozlišuje místo a čas. 

Skutečnost a své zážitky postihuje komplexně. Je to dáno tím, že veškeré dispozice 

a schopnosti dítěte jsou na jednodušším stupni vývoje. Funkce zkrátka nejsou ještě 

vyspělé a dostatečně vycvičené. Vnímá a myslí schématicky, což lze nejlépe 

pozorovat ve výtvarném projevu. Tento znak přetrvává přibližně do věku osmi let. 

Pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte je vhodné synkretizmus citlivě rozrušovat 

prostřednictvím elementárních činností. Dítě postupuje od komplexního celku 

k částem, které se mu vlivem nabalujících se zkušeností postupně ujasňují. 
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Získává tak první vhled do struktury, analyzuje ji na části a postupně si začíná 

uvědomovat, že mezi jednotlivými aktivitami existuje vzájemná souvislost. 

Eidetizmus způsobuje, že dítě si trvale v představě uchová zcela živý a jasný 

obraz vnímaného. Mezi zrakovou představou a původním vjemem není téměř žádný 

rozdíl. To, co je u dospělých matnou představou, bývá u dětí viděno doslova 

fotograficky. Tento znak je velmi častý a někdy se dokonce může stát trvalou 

vlastností až do dospělosti. Někteří psychologové se domnívají, že má obdobu 

i ve sluchové oblasti, a proto je možné hovořit i o sluchovém eidetismu. 

Prézentizmus se vyznačuje tím, že dítě chápe svět pouze v daném okamžiku. 

Nemá žádný vztah k minulosti ani k budoucnosti, vnímá pouze přítomnost. Tím, 

že žije pouze současností, tak rychle zapomíná na to špatné a snadno překonává 

nepříjemnosti. 

Záměrnou výchovou se dá tento znak postupně překonávat. Dítě začíná 

zhruba od čtyř let chápat pojmy "včera", "zítra". V závěru předškolního období se učí 

znát dny v týdnu, měsíce a roční doby. Chápe již pojmy, které vyjadřují časovou 

následnost "nejdříve-potom". 

Topizmus vysvětluje chápání a pojetí prostoru u dětí. Svět pro ně totiž není 

omezen jen časově, ale i prostorově. Pro děti totiž existují pouze prostory, ve kterých 

žijí a které jsou přímo provázané s jejich chování, tzv. „akční prostory" Samotný 

název je odvozen od slova „topos", což znamená místo. Tento jev je typický 

pro nejútlejší věk, kdy dítě má jen malou zkušenost, která se prostřednictvím zraku 

a především pohybu postupně diferencuje. 

Egocentrizmus definuje Marie Vágnerová (14) jako orientace na vlastní 

osobu. Je to vlastnost, která se u dítěte formuje v důsledku konkrétního 

a nerozčleněného (synkretického) vnímání světa. Žije v malém okruhu lidí a věcí, 

které se teprve postupně rozšiřují. Domnívá se tedy, že vše existuje a pracuje jen pro 

něj. Vyžaduje, aby okolí sloužilo jeho potřebám a zájmům. Dítě mluví stále jen o své 
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osobě, při hře vede monolog. Ostatní děti žijí pouze vedle něj. Zpočátku je pro ně 

nepochopitelné dělit se o společné hračky, jídlo i péči dospělého. Citlivá kolektivní 

hra, v níž přijímá dílčí úkoly, má kolem tří let velký význam. Dítě se pomalu učí 

spolupracovat a přizpůsobovat se ostatním. 

Zosobňující dynamizmus je snaha dítěte oživit vše kolem sebe. 

Jde o fantastický obraz skutečnosti, kdy dítě fiktivně zachází s věcmi, jako by byly 

živé. Dokáže se naprosto ztotožnit s hračkou nebo s úlohou postavy ve hře. Jde 

o experimentace, ve kterých dítě realizuje svá přání. Jednou z forem je personifikace, 

kdy předměty přijímají známky života a lidské vlastnosti. Nadstavbou je pak 

antropomorfismus, kdy už dítě ztotožňuje věci s člověkem. Při vhodné motivaci 

je možné této vlastnosti s úspěchem využít například v hudebních hrách na rozvoj 

hudebních schopností a fantazie. 

Labilita chování je spjata se značnou vzrušivostí dítěte, ta přináší dítěti stále 

nové zážitky a smyslové podněty. Labilita se projevuje v dětských aktivitách, 

vnímání i v pozornosti. Dítě je neustále činné, přechází z aktivity do aktivity, 

v kontrastuje však stereotyp, s jakým bývají činnosti prováděny. 

Nejvýrazněji se projevuje časté střídání nálady, zvláště v útlém věku je snadný 

přechod z pláče do smíchu. Naštěstí však dítě dokáže stejně rychle na své zážitky 

zapomínat. Intenzivní projevy citu jsou často povrchní a málo vyhraněné, takže jejich 

labilita je snadno vysvětlitelná. 

Uvedené psychické znaky, jak je popsal a charakterizoval Václav Příhoda (7), 

ovlivňují smyslové poznávání, vůli i citové zrání dítěte v předškolním věku. 

To si pozvolna osvojuje společenské zkušenosti tak, že se seznamuje s uměním jako 

s výsledkem lidských schopností a dovedností. Je třeba si uvědomit tyto 

charakteristické zvláštnosti, které vysvětlují dětské chování a jednání. Je nutné 

respektovat specifičnost dětského vnímání a podřídit se mu při zprostředkovávání 

cizího jazyka. 
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2.1 Integrativní pedagogika a polyestetická výchova 

V praxi jsem se snažila uplatnit myšlenky hudebně integrativní pedagogiky 

a polyestetické výchovy. M. Kodejška (5) uvádí definici Wolfganga Roschera, 

odborníka na tématiku integrujících možností, podle kterého znamená „integer" 

svěží, celý neporušený a „tectum" má význam střechy. Roscher spatřuje podstatu 

integrace v tom, že se respektuje citlivost věcí a lidí. Všechno má být svěží, celé, 

neporušené a pod jednou střechou, tedy spojeno společným jmenovatelem. 

Vždy je třeba si uvědomovat, v jaké oblasti má integrativní pedagogika těžiště. 

Co tvoří východisko a zároveň hlavního jmenovatele. Ostatní umělecké 

i mimoumělecké aktivity pouze dotvářejí výchozí činnost. Pokud je základním 

záměrem utváření cizojazyčných dovedností, pak tento výchovný systém můžeme 

nazývat cizojazyčnou integrativní pedagogikou. 

Polyestetická výchova umožňuje aktivizaci smyslů již od útlého věku. 

„Aestetis" znamená vnímat. A právě vnímání je kvalitnější, když je založeno 

na propojení více smyslů. To potvrzuje také M. Kodejška (5, str. 5): „ V aktivní 

součinnosti smyslů dochází k tomu, že člověk skutečně vnímá plně a projevuje zájem 

vnímané též přetvářet." 
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3. Psychologické studium struktury činnosti 

Studium struktury činnosti přivádí předškolní dítě do prvních kontaktů 

s cizím jazykem. Je velmi důležitou činností. Osvětluje v prvé řadě mechanizmy 

poznávacích procesů , které jsou základem pro nabývání cizojazyčných zkušeností. 

3.1 Vývoj poznávacích procesů 

Přibližuje dětské vnímání, které je neanalytické a subjektivně zabarvené. 

J. Čížková (1) přikládá významnou roli zkušenosti dítěte. Vnímání je podle ní 

spojeno s aktivní činností a s experimentováním. Dětskou pozornost upoutají jednak 

nápadné předměty a pak především ty, které mají nějaký vztah k činnosti. Proto dítě 

při osvojování anglického jazyka spontánně zapojuje pohyb a řeč - pojmenovává 

osoby a předměty, které důvěrně zná ze života v rodině nebo v mateřské škole. 

Jsou to věci a lidé, kteří jsou v nejbližším okolí dítěte a dítě k nim má hluboký citový 

vztah. 

Základním rysem paměti, jak uvádí Marie Vágnerová (14) je převaha 

konkrétnosti, a mimovolnosti. První projevy úmyslné paměti se projevují až koncem 

předškolního věku. Prostřednictvím mechanismů krátkodobé, operativní a 

dlouhodobé paměti, dochází k procesu zapamatovávání si a znovuvybavování 

sluchových, obrazových i pohybových podnětů. 

Krátkodobá paměť souvisí bezprostředně s vnímáním, jako by jej 

prodlužovala. Závisí na míře pozornosti, zpracovává totiž informace zachycené 

smysly. František Sedlák (11, s. 110) popisuje krátkodobou paměť takto: „Je 

posledním stupněm vnímání a prvním stupněm paměti." Její kapacita je omezena na 

sekundy, či několika tónovou melodii. Podle D. Samuela (9) je však krátkodobá 

paměť základním krokem k trvalému uchování informace. Je nezbytným 

předpokladem pro operativní paměť. Ta souvisí s probouzejícím se vnímáním a také 

utvářením rozumových procesů. Operativní paměť se uskutečňuje za podpory 

představivosti a umožňuje kódování hudby. 
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Charakteristikem dlouhodobé paměti je její citlivost a výběrovost. František 

Sedlák (10, s. 22) o ní píše toto: „Povaha duševního života dítěte a jeho vztahu 

k okolnímu světu je výběrová, selektivní. Z množství podnětů vybírá jen ty, 

jež odpovídají jeho vlohám, schopnostem, potřebám a přáním." Do pamětních stop 

se tedy přenášejí jen takové informace, které jsou pro dítě významné a navazují 

na jeho předcházející zkušenosti a zážitky. Experimenty z projektu Dětský domeček 

potvrzují, že při zapojení sluchového, motorického a zrakového analyzátoru 

se vytváří dlouhodobá paměť a rozvíjí se i další intelektové schopnosti. 

Na základě těchto faktů jsem ve svých lekcích snažila zapojit co nejvíce 

smyslů, díky kterým si proces zapamatování děti urychlují. 

Představy jsou spojovacím článkem mezi vnímáním a myšlenkovými 

operacemi, výrazně podněcují k tvořivosti. K dynamickému rozvoji představivosti 

dochází zvláště v těch situacích, kdy je do cizojazyčných aktivit zapojen větší počet 

smyslů - sluch, zrak, hmat a též pohyb. 

Myšlenkové operace. Rozvoj rozumových schopností se odráží především 

v řeči. Utváření řečových funkcí je úzce spojeno s dozráváním mozkové kůry. 

M. Kodejška (5) potvrzuje obecnou platnost, že kvalita řečového projevu je příznivě 

ovlivňována tehdy, když se v rodině na dítě nejenom mluví, ale také se mu zpívá. 

Pokud je ve výchovném prostředí soulad mezi zpíváním a řečí, tak múzické faktory 

řeči (například vokální intonace, slovní rytmus, agogika apod.) se vyvíjejí 

kvalitněji.To platí při osvojování mateřského jazyka i jazyka cizího. 

Sluch pro barvu tónu, neboli fonematický sluch je základem řeči. Definice 

M. Kodejšky (5,s.l3) zní takto: „Schopnost rozlišovat barvu tónů se vytváří již 

v raném stádiu člověka. Je důležitou podmínkou pro ovládnutí rodného jazyka." 

Společně se sluchem pro výšku tónu se od nejútlejšího věku mohou ovlivňovat a 

funkčně propojovat. V podnětném rodinném prostředí pak dojde k velmi užitečnému 

spojení. 
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Respektování mechanismů poznávacích procesů, které jak už jsem uvedla jsou 

základem pro nabývání cizojazyčných zkušeností, je nezbytné v každém vývojovém 

stádiu, nejen v předškolním věku. Na základě poznání charakteristik daného období 

člověk volí vhodné a vývojově přiměřené metody a formy práce. První kontakty 

s cizím jazykem se u dětí raného věku odehrávají prostřednictvím těchto 

různorodých činností: 

Drobné cizojazyčné popěvky nebo říkanky, mluvní projev nad obrázky 

doplněný výtvarnou činností, experimentace s cizím jazykem ve spojitosti 

s jednoduchými instrumentálními činnostmi. Hry s rodinnými náměty, v nichž jsou 

uplatňovány mluvní nebo pěvecké dialogy v cizím jazyku spojené s dramatickým 

projevem, včetně možných hudebně pohybových kreací. 

Všechny tyto operace velmi dobře vyvolávají a podněcují dítě vybavovat si 

názvy věcí a pojmenovávat prožité situace. Veškerá činnost je motivačně 

podněcována, protože motivace je základ dětské pozornosti a koncentrace. 

V integraci cizojazyčných, uměleckých i mimouměleckých činností, kterých se děti 

zmocňují globálně a více smysly, vznikají představy, které se postupně stávají 

základem nových podnětů v senzorických, kognitivních i myšlenkových oblastech. 

3.2 Reflexní podstata psychiky při utváření senzomotorickych zkušeností 

Hudební činnost má, podobně jako veškerý pohyb, reflexní základ, 

a je zprostředkována nervovou soustavou. Fr. Sedlák (10, s.28) ve svém díle vyzdvihuje 

význam motorické činnosti při rozvoji myšlenkových operací: „Pohybové funkce 

a senzomotorické reakce umožňují rozvoj hudebních schopností." Dále uvádí, 

že hudebně sluchové vjemy vyvolávají často pohybovou reakci dítěte na hudbu a nutí 

k rytmickým pohybům. Dokládá, že při vnímání obzvláště děti uplatňují právě 

pohybové reakce (působí na ně při tom převážně dynamické složky hudby). 
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Reflexní podstata psychiky nám přibližuje predstavy dítěte v průběhu 

cizojazyčné aktivity K jejich postupnému zpřesňování dochází prostřednictvím 

činnostního opakování. Tak například reprodukcí slova nebo slovního spojení 

doprovázeného motorickou činností (například kresbou, pohybovým projevem, 

zpěvem, hrou na hudební nástroje) se prohlubuje nejenom pamětní stopa, 

ale i pohybový návyk hlasivek. Pohybové návyky se postupně stávají 

koordinovanější, zpřesňují se. 

Jak píše M. Kodejška (5), při stálém opakování se výslovnost, která je daná 

právě pocity na hlasivkách a jejich pohybu, neustále zpřesňuje, zrychluje, 

zdokonaluje a automatizuje. Míra automatizace je rovněž dána tím, ze dítě vykonává 

zajímavé činnosti. Ty se váží na jeho domov, prarodiče, rodiče, sourozence, přátele. 

Síla motivace tak v získávání cizojazyčných dovedností dětí velmi ovlivňuje 

efektivitu. 

3.3 Proces interiorizace (zvnitřňování) vnějších forem činnosti souvisejících 

s nabýváním cizojazyčných dovedností 

Při interiorizaci dochází k přechodu od praktické cizojazyčné aktivity spojené 

s múzickými nebo i jinými činnostmi pouze k cizojazyčným představám. Dítě 

si dokáže vybavit slova, i když je nevyslovuje nahlas, nevykresluje š i je v pracovních 

sešitech,.. 

M. Kodejška (5) však dodává, že tento proces je dlouhodobý a počíná 

nepřesnými experimentacemi s jazykem doprovázenými často i nadbytečnými 

zvukovými i pohybovými projevy. Postupně se však v podnětném prostředí 

interiorizuje. 

Průvodním znakem vzniku cizojazyčných představ bývají mikropohyby hlasivek 

nebo tělesných orgánů, které dříve doprovázely jejich tvorbu. 
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4. Přístupy získávání zkušeností v AJ v některých předškolních zařízeních 

Různorodost přístupů k výuce cizího jazyka a jejímu osobnostnímu pojetí 

se v některých institucích výrazně liší. Společný cíl však zůstává. Jakou cestou 

je možno jej naplňovat je patrné ze dvou přiložených propagačních materiálů. 

4.1. Anglicky jazyk v Anglické jazykové školce Pino - Preschool 

Do mateřské školky dochází děti od 3,5 do 6 let. Formou lekcí, her, odpoledních 

aktivit, výletů si děti celodenním pobytem s rodilými mluvčími přirozenou cestou 

osvojují anglický jazyk způsobem myšlení a ne překládáním slov. Koncepce umožňuje 

dítěti plynulý přechod do další úrovně vzdělání - základní školy. 

Co nabízí školka dětem? 

• Respektování svobodného rozvoje osobnosti dítěte 

• Celodenní výuku v anglickém jazyce, zajištěnou rodilými mluvčími 

• Pestrou škálu zájmových aktivit - kreslení, keramika, zpěv, návštěvy kulturních 

představení, plavání, sauna, balet, aerobic, jóga, jízda na koních 

Jaké jsou cíle? 

• Rozvíjení vrozených dispozic a schopností dítěte 

• Vstřebání cizího jazyka v předškolním věku přirozenou cestou 

• Zdravý psychický a fyzický vývoj 

• Vybudování základů pro bezproblémový přechod do školního zařízení 
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Jaké používáme metody? 

• Hra a otevřená komunikace jako základní prostředek nenásilné výuky dětí 

• Hračky a pomůcky, které motivují dítě k přemýšlení v cizím jazyce 

• Tvůrčí hry umožňující odhalení a rozvoj skrytých talentů dítěte 

• Slovní ohodnocení v pololetí a na konci roku 

[www.dino-preschool.cz] 

4.2 Systém práce v Jazykovém studiu Rolino 

• Veškerá výuka je založena na komunikativním způsobu výuky a psychologii 

cviku - kombinace hry, konverzace a drilu. 

• Žáci se nejprve seznamují v cizím jazyce s tím, co by měli znát ve své 

mateřštině, a při širokém spektru vjemů si upevňují nové vědomosti naprosto 

přirozeně. Učí se reagovat na každodenní situace - představit se, omluvit se, 

zeptat se na cestu, nakupovat... 

• Způsob výuky vytváří pro žáky velmi silný motivační prostředek, který vede ke 

zvýšení úspěšnosti ve výuce cizích jazyků. Lektoři, kteří jsou soustavně 

proškolováni, se snaží individuálním přístupem podporovat tvůrčí myšlení 

a iniciativu žáků. 

• Výuka probíhá po celý školní rok, děti jsou zařazeny ve skupinkách po 5 až 7 -

podle věku a pokročilosti. 

• Výukové materiály - skripta ROLINO - jsou zpracované pro jednotlivé věkové a 

pokročilostní kategorie. Při hodinách jsou také využívány pomůcky typu 

stavebnice LEGO, plyšové hračky, cizojazyčná pexesa, výukové sešity 

se speciální tužkou Questran, dětské mluvící počítače, zahraniční časopisy, 

audio i videoprogramy. 

[www.rolino.cz] 
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II. Praktická část 

5. Vlastní přístup 

Na základě prostudované literatury, zkušeností z jazykových školek 

a konzultacích v jazykovém studiu Rolino jsem se pokusila vypracovat vlastní pojetí 

získávání cizojazyčných dovedností u dětí předškolního věku, se zaměřením na múzické 

činnosti. 

5.1 Cíl praktické části 

• Vytvořit baterii zaměstnání a ověřit její fungování u dětí předškolního věku. 

• Zjistit, zda si děti předškolního věku snáze ukládají do podvědomí cizojazyčné 

zkušenosti prostřednictvím hudební integrativní pedagogiky. 

• Vyzkoušet, zda námět rodiny bude vhodným tématem, které bude děti provázet 

během celého průběhu učení. 

5.2. Hypotézy 

1. Předpokládám, že rozvoj cizojazyčných dovedností u dětí předškolního věku 

bude intenzivnější, pokud budou cizojazyčné představy spojeny s prožitky 

z hrových aktivit (píseň, tanec, hra na Orffovy nástroje, výtvarné činnosti), 

a že se tak urychlí zapamatování nových anglických pojmů. 

2. Předpokládám, že kratší časové pojetí lekce a menší počet dětí přispěje k udržení 

zájmu a tím i přinese větší efektivitu v zapamatovávání anglických slov 

a sousloví. 

25 



5.3. Metody 

Pro realizaci svého pedagogického experimentu jsem zvolila metodu 

projektového vyučováni, což zahrnovalo vlastní realizaci vypracovaných lekcí (baterie 

šesti zaměstnání pro děti). Během jednotlivých lekcí jsem byla současně s dětmi jedním 

z aktérů, což bych mohla označit jako metodu - zúčastněné pozorování. Bylo to přímé 

a krátkodobé pozorování s osobní účastí. 

Na závěr celé práce jsem výzkum vyhodnotila. Zaznamenala jsem v něm 

výsledky ze svého cizojazyčného experimentu. Sledovala jsem kvalitativní změny, 

jejichž odhad však někdy bývá při hudebních činnostech nepřesný. Vedle schopností se 

totiž u dětí uplatňuje také dovednosti, cvik, motivy, volní a charakterové vlastnosti. Pro 

posílení objektivnosti výsledků jsem proto použila magnetofonový záznam, který 

zachytil průběh lekce a posléze mi umožnil důkladnou analýzu dětských projevů 

v anglickém jazyce podle předem vypracovaných hodnotících kritérií. Zaznamenávání 

výsledků probíhalo průběžně po realizaci jednotlivých lekcí. Výsledky jsem si psala 

do protokolu, který obsahoval posuzovací stupnici se škálou od nuly clo tří bodů. 

Pomocí čísel jsem hodnotila míru spontánního vybavování anglických slov a slovních 

spojení u dětí předškolního věku. 

5.3.1 Vyhodnocování a záznamový protokol 

U každé lekce jsem si stanovila hlavní podstatu sledování. Hodnotícím kritériem 

je míra vybavení si slov či slovních spojení. Předmětem sledování je ve všech lekcí 

spontánnost vybavování si slov či sousloví, které jsou hodnoceny kvalitativně. 

Vymezila jsem si kvalitu jednotlivých bodů v hodnotící škále od 0 do 3 bodů. 

Vyhodnocování bylo provedeno na základě závěrečného opakování, které 

vyhodnocovalo základní mezníky dané lekce. To probíhalo v závěru každé lekce. Tím 

jsem prověřila kvalitu zapamatování. 
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Cíl pozorování v dané lekci 

Lekce Cíl pozorování Cíl pozorování 

úvodní Hello. I am a boy/ a girl. 

1 My name is... This is a boy/girl. 

2 Who is it? This is my mother/ father. 

3 What is it? Animals 1 zvíře 

4 small, big black, white 

5 It is.. .red, blue, yellow colours: 1 barva (red, blue, yellow, black,..) 

6 What are they doing? 1 činnost 

Hodnotící škála 

0 vůbec si nevybavuje žádné souvislosti, na podněty nereaguje 

1 proces vybavování je útržkovitý, bez zájmu či citového zaujetí 

2 správné vybavení s občasnými nedostatky (v oblasti výslovnosti, v souvisejícím 

nonverbálním doprovodném projevu ) 

3 správné spontánní vybavení se zřetelným emocionálním zaujetím (s pomocí 

mimoverbálních činitelů) 
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5.4 Organizace výzkumu 

5.4.1 Charakteristika vybraného vzorku 

Projekt jsem realizovala se dvěma skupinkami dětí předškolního věku. 

Vybraná cílová skupina se skládala z dětí 5 óletých. Pohlavní zastoupení bylo 

heterogenní, snažila jsem se, aby do každé skupiny bylo zařazen stejný počet chlapců 

i dívek. Stanovila jsem si maximální počet 7 dětí na skupinu. Domnívám se, že 

v takto velké skupině jsou děti schopny lépe udržet pozornost při opakování a mohou 

být v neustálém kontaktu s učitelkou. 

5.4.2 Mateřská škola 

Pedagogický experiment jsem vykonávala v mateřské škole Madolinka, 

Modletická 1402, Praha 4. Mateřská školka je čtyřtřídní a je situována v sídlištní 

zástavbě. Využila jsem toho, že zde pracuji jako jedna z učitelek. Výhodou tak pro 

mě byla znalost prostředí, materiálního vybavení a především dětí. Vedení školy 

i personál mi vyšel při mém experimentu maximálně vstříc. Skupinky jsem vybírala 

ze tříd dvou oddělení. Takže děti se vzájemně znaly a nebylo potřeba her a aktivit 

pro seznamování. 

Experiment jsem realizovala dvakrát týdně, v časovém horizontu tří týdnů. 

Lekce probíhala vždy v dopoledních hodinách, v době, kdy děti po svačince 

odcházejí na pobyt venku (cca od 10.00 hodin). Trvání lekce bylo 20 minut, což jsem 

si dala jako jednu z pracovních podmínek. Chtěla jsem otestovat, zda se zkrácený čas 

lekce projeví pozitivně na míře zapamatování a vybavování si cizojazyčných slov. 
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5.4.3 Baterie zaměstnání pro děti 

Experiment zaměstnání obsahuje celkem šest ukázkových lekcí (včetně úvodní 

lekce), jejichž obsah jsem konzultovala v jazykovém studiu Rolino. Každá lekce 

se zaměřuje na určitou oblast dětského poznávání - členové rodiny, zvířata, barvy, 

atd. V průběhu lekce jsou střídány různé typy činností, aby práce byla pestrá 

a různorodá, aby děti bavila a udržely tak déle svou pozornost. Děti tak hrají různé 

pohybové hry, zapojena je hra na orffovské nástroje spojená s improvizací, zpívají 

popěvky a dotváří je hudebním pohybem, poslouchají příběhy, pracují u stolečků 

v pracovních listech a je dodána i konstruktivní činnost. To vše je propojeno 

s anglickým jazykem a rodinou, jakožto ústředním tématem a pro děti silným 

motivačním činitelem. 

5.4.4 Scénář lekcí (baterie zaměstnání) 

Jedná se o podrobné rozvržení scénáře každého setkání (s organizací, 

pomůckami), které je zaměřeno na rodinu a uplatňuje výtvarné, hudební a pohybové 

činnosti. Metodologicky jsem zpracovala vlastní přístup k získávání cizojazyčných 

dovedností ve spojitosti s múzickými činnostmi u dětí předškolního věku. 



Úvodní lekce: Hello! ... Ahoj! 

Pomůcky: orffovské rytmické nástroje, klavír, příběh pro předčítání, pracovní list pro 

každé dítě, pastelky a tužky (trojbranný program ) 

Cíl: Zprostředkování elementárních cizojazyčných zkušeností (pozdravy). 

Úkol: Seznamovat děti prostřednictvím popěvku a rytmizace slov s prvními anglickými 

slovíčky. Učit děti reagovat na jednoduché anglické pokyny. 

Základní Pokyny: 

y Come to me. (Pojďte ke mně.) 

y Make a circle. (Udělejte kruh.) 

r- Hold your hands. (Chyťte se za ruce.) 

y Sing a song. (Zpívej písničku.) 

y Very good. (Velmi dohře.) 

• «P Hello!: Uvítací píseň (viz příloha číslo 2) 

Děti se drží za ruce v kruhu. Vázaná chůze v kruhu se zpěvem. První sloka A.l, 

druhá sloka změna směru chůze, česky. 

• Pozdravy: vytleskat pozdrav svým kamarádům 

Děti stojí v kruhu, první dítě se otočí na svého souseda a pozdraví ho. Vytleskávání 

slabik (doprovod hrou na tělo). Pozdrav se postupně nese po celém kruhu. 

; n i ú i i 1 1 1 n j , 

He-llo, Mar-ti-ne. He-llo , Anič-ko. 
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• Zdraví nás nástroje 

Uprostřed kruhu jsou rytmické nástroje z orffovského instrumentáře. 

Děti si postupně berou libovolný rytmický nástroj a pozdraví s ním svého kamaráda: 

,,Hello Honzíku" + hra na rytmický nástroj (dělení slov na slabiky). 

• Pohybová hra: „Hello, hello!" (Ahoj, ahoj!) 

„And now game. Make a circle. Sit down. " 

Děti sedí v kruhu, 1 hráč stojí vně kruhu. Vnější obchází kruh a ukazováčkem se 

postupně dotýká dětí na hlavě. Při každém dotyku řekne: ,,Hello hoy / hello girl". 

Jakmile se dotkne dítěte a řekne: ,,Hello, hello!" začíná honička. Vybrané dítě musí 

rychle vstát a honit, honěný se zachrání sednutím na prázdné místo. 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

V úvodní lekci mají děti za úkol nakreslit sebe, pod svým obrázkem pak budou mít 

nápis: I am boy/girl. Postupně si ukazují své výtvory a říkají '.„Hello, I am 

a hoy/girl. "- představují se svým kamarádům. 
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1. Lckce: What is your name?... Jaké jméno máš? 

Pomůcky: orffovské nástroje (ozvučná dřívka), příběh pro předčítání, pracovní list pro 

každé dítě, pastelky a tužky (trojhranný program) 

Cíl: Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (odstranění trémy a studu) 

prostřednictvím kontaktních her s kamarády. 

Úkol: Rozlišovat ženskou a mužskou osobu, učit děti pojmenovat kamarády. 

• Hello!: Uvítací písnička (viz příloha číslo 2) 

• Pozdravy: vytleskat pozdrav svým kamarádům 

• Opakování činností z předchozí lekce 

• Hra: „Na datla" (pomůcky: ozvučná dřívka) 

„Datel" vyťukává slovo „he-llo" (2x na slovo) i několikrát za sebou děti musí 

počet slov přesně zopakovat a vyťukat (rytmická paměť). 

• Pohybová hra: „This is a boy/ a girl". (To je kluk / holčička) 

Pokyny: 

y And now game, 
y Make a circle, 
y Stand up and run. 

Děti sedí v kruhu, jedno dítě stojí a obchází kruh. Prstem postupně ťuká na hlavu 

kamarádům a říká:,, This is a hoy / This is a girl." Jakmile dítě označí svého 

kamaráda nahlas a položí mu celou dlaň na hlavu = výzva pro honičku. 
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• Přečtení příběhu: „ Cestičky a Balounovice" (viz příloha číslo 4) 

• J J What is your name? - Jake jméno máš? (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku - pohyb (viz příloha číslo 3) 

Děti se společně ptají touto frázi a postupně každý odpovídá : „My name is..." 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. Doplnění jména do úvodní lekce: Postupně se každého učitelka ptá: „What is 

your name?". Po odpovědi zapíše dítěti jeho jméno do pracovního listu. 

2. Hledání správné cesty domů (pomoc najít kamarádům správnou cestu 

v labyrintu) 

3. Vybarvován: kluk/ holčička - opakování frází podle pracovního listu. 

(This is a hoy/girl. I am hoy/girl.) 

4. Opakování všech anglických slov z pracovního listu: hello, hye, This is a house. 

• Konstruktivní činnost: ..Můj dům, můj hrad" (návod na výrobu v příloze číslo 5) 

Práce s papírem a nůžkami, překládání papíru podle návodu, dokreslování 

Doplňková aktivita. Uplatnění integrativity - nejde o přímé učení dětí AJ, ale o 

komplexní hru (činnost), v níž A.I hraje dominantní úlohu. 
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2. Lckcc: Who is it?... Kdo je to? 

Pomůcky: obrázky členů rodiny, příběh pro předčítání, orffovské nástroje, klavír, 

hudební motivky pro hru na klavír, pracovní list pro každé dítě, pastelky a tužky 

(trojhranný program) 

Cíl: Rozvoj jazykových dovedností ve vztahu k rodinným příslušníkům. 

Úkol: Zapamatovat si členy rodiny prostřednictvím hudebních, pohybových 

a výtvarných činností. 

• «P Hello! Uvítací písnička (viz příloha číslo 2) 

• Pozdravy: vytleskat pozdrav svým kamarádům 

• Přečtení příběhu: „Ulice" (viz příloha číslo 4) 

Při předčítání ukazovat obrázky členů rodiny, látková domeček symbolizuje jejich 

domov. Konkrétní představa jednotlivých postav. 

• Hra: „Kdo se vrací domů" (pomůcky látkový domeček - pohyb kolem něj) 

Čtyři hudební motivky představují postavy (maminka, tatínek, babička, děda). 

Motivky hrát střídavě na klavír a doprovázet je mluveným slovem (anglické 

označení člena rodiny), děti je musejí rozpoznat a zareagovat na ně změnou pohybu. 

Po delším opakování již rozpoznávají a pojmenovávají osoby samostatně. 

r- Maminka, mother = chůze po špičkách (cupitání na podpatcích) 

V Tatínek, father - rovná chůze, v ruce nese tašku 

V- Děda, grandpa = chůze a dlaně jsou položené na hlavě (čepice) 

y Babička, grandma = chůze a prsty vytvořit brýle před obličejem. 
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Usnadnění zapamatování: 

> maminka, mother = slova začínají na stejné písmenko: M 

r babička, grandma = maminka maminky 

• Opakování činností a her z předchozích lekcí 

• J3 Who is it? (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku pohyb (viz příloha číslo 3) 

Použití obrázků ke zpčvu - maminka, tatínek, babička, dědeček (visí na tabuli, děti 

na ně ukazují). 

• orffovské nástroje 

Vymýšlet na xylofonu melodie na slova: mother, father, grandma, grandpa (nechat 

děti projevit se samostatně, hudební improvizace - hra s tóny) 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. pojmenovávání členů rodiny, opakování frází z pracovního listu po učitelce 

2. dokreslování obrázků (pozornost, koncentrace, paměť, koordinace pohybů), 

opakování a upevňování si slovíček a frází 

• Konstruktivní činnost: „Dědečkova čepice" (návod na výrobu v příloze 5) 

Výroba papírové čepice - práce s papírem, skládání. Použití při pohybové hře: pro 

ztvárnění dědečka (namísto pokládání ruky na hlavu) 

Doplňková aktivita. Uplatnění integrativity - nejde o přímé učení dětí AJ, ale o 

komplexní hru (činnost), v níž A.l hraje dominantní úlohu. 
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3. Lekce: What is it? ... Co je to? 

Pomůcky: orffovské nástroje, příběh pro předčítání, pracovní list pro každé dítě, 

pastelky a tužky (trojhranný program), kartičky s obrázky zvířat 

Cíl: Postupné rozšiřování slovní zásoby a upevňování cizojazyčných pojmů. Porozumět 

zadání a rozhodnout o pravdivosti výroku. 

Úkol: Osvojit si slovíčka slovní spojení z oblasti zvířecí říše. 

Základní pokyny: 

r- Listen to me. (Poslouchej.) 
y Connect the pictures. (Spoj obrázky.) 
y Repeat after ma. (Opakuj po mě.) 

• Opakovaní písni s pohybem z předešlých lekcí : 

Hello!, What is your name?, Who is it ? 

• Přečtení příběhu: „Na stromě" (viz příloha číslo 4) 

• What is it? (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku - pohyb (viz příloha číslo 3) 

• Pohybová hra: „Animals" (Zvířátka) 

Děti si vylosují kartičku s obrázkem zvířete - kočka, pes, pták. ryba - pojmenují je v 

AJ. Učitelka pak dává různé pokyny: „Cats stand up and run. " (Stoupnou si kočky 

a běhají.) 
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„Sit down". (Sedněte si.) „And now dogs stand up and run." (Pejsci si stoupnou a 

běhají.) Děti se pohybují po místnosti (doprovod klavíru). Pokyn: „And now 

Animals" = pohybují se všechna zvířata dohromady. 

• orffovské nástroje 

Kočka, pes, pták, ryba, prase, myš - obrázky zvířat + nástroje 

Děti si nechají kartičku s daným zvířetem. Postupně po kruhu říkají názvy zvířat 

(doprovod hrou na nástroje), jakmile se řekne stop, otočí se směr hry na opačnou 

stranu. 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. opakování anglických názvů zvířat nad obrázky shrnutí do pojmu Animals 

(učitelka se postupně každého ptá: What is it?, odpověď: This s a ...) 

2. rozhodování o pravdivosti výroku: učitelka čte větu dítě dle pravdivosti 

výroku určí obrázek, který posléze vybarví (předpokládá porozumění věty v AJ) 

3. úkolem je podle části z celku poznat zvíře a pojmenovat jej 

spojování graficky stejných obrazců: zvíře a název (zraková diferenciace) 

• Konstruktivní činnost: „Můj mazlíček" (návod na výrobnu v příloze číslo 5) 

Výroba kočky/pejska z papíru. Práce s papírem (přesnost při skládání papíru, 

zarýhování), práce s nůžkami, dokreslování pastelkami. 

Doplňková aktivita. Uplatnění integrativity - nejde o přímé učení dětí A.l, ale o 

komplexní hru (činnost), v níž AJ hraje dominantní úlohu. 
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4. Lekce: Big and small ... Velký a malý 

Pomůcky: orffovské nástroje, klavír, příběh pro předčítání, pracovní list pro každé dítě , 

pastelky a tužky (trojbranný program ) 

Cíl: Seznamovat děti s novými slovními druhy (adjektiva + charakteristika, opozita) 

Úkol: Prostřednictvím názorných cvičení upevnit konkrétní představu slov opačného 

(pro t i k 1 adn ého) v ýzn am u. 

• Opakování písní a popěvků z předchozích lekcí : 

Hello!, What is your name?, Who is it? 

• Přečtení příběhu: ..Malá a velká" (viz příloha číslo 4) 

• Pohybová hra: „Cat and mouse" (Kočka a myš) 

Honička. Všechny děti jsou malé myšky - „little mouse". Honič je velká kočka -

„big cat". Jakmile je myška chycena, musí se na místě zastavit a sednout si do 

dřepu, kočka ji snědla. 

• orffovské nástroje 

Kontrast tónů: vysoký a nízký (klavír, xylofon) 

Velká kočka = hluboká melodie, malá myška = vysoká melodie 

Děti mění polohy těla podle výšky melodie a k tomu zároveň říkají: „Big cat" 

(ukazují kočičí fousky) nebo: „little mouse" (výpon - cupitání po špičkách) 
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• J l Cat and mouse (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku - pohyb (viz příloha číslo 3) 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. Otázka: What is it? Děti opakují - popisují , co jc na obrázcích (The cat is hig, 

The mouse is small.) 

2. Na obrázku je malá myš a velká kočka. Úkolem je přiřazovat podle velikosti 

odpovídající mystičku (malou nebo velkou), činnost komentovat větami: The 

mouse is small. The cat is hig. 

3. Spojovat podle velikosti obrázek, popis a písmeno. 

• Konstruktivní činnost: „Myška" (návod na výrobu v příloze číslo 5) 

Výroba myšky z proužků papíru. 

Doplňková aktivita. Uplatnění integrativity - nejde o přímé učení dětí AJ, ale o 

komplexní hru (činnost), v níž AJ hraje dominantní úlohu. 
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5. Lekce: What colour is it?... Jaká je to barva? 

Pomůcky: orffovské nástroje, klavír, příběh pro předčítání, pracovní list pro každé dítě , 

pastelky a tužky (troj branný program ) 

Cíl: Procvičovat předchozí slovní spojení a fráze v daných popěvcích. Propojení 

předmětů a barev ve vztahu k anglickému jazyku. 

Úkol: Orientace v barevném schématu propojená s cizojazyčnou zkušeností. 

• Opakování písní a popěvků: 

Hello!, What is your name?, Who is it?, Cat and mouse. 

• Přečtení příběhu: „Nečekaná událost" (viz příloha číslo 4) 

• The Sun (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku - pohyb (viz příloha číslo 3) 

• Pohybová hra: „Big Sun" 

Všechny děti jsou Big sun (velké sluníčko) a musejí utíkat před honičem. Jakmile 

jsou chyceny, stávají se little sun (malé sluníčko) a musejí čekat na záchranu 

(dotknutí od velkého sluníčka - naberou od něj sílu a energii). 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. podle nápisů, které čte učitelka, vybarvit danou barvou místo na malířské paletě 

2. pojmenovávání obrázků a jejich vybarvení na základě písničky 

3. vybarvit tužky podle nápisů a spojit je s daným předmětem 

4. labyrint - který obrázek má tužky vybarvit 

• Konstruktivní činnost: „Duhový větrník" (návod na výrobu v příloze číslo 5) 

Doplňková aktivita. Výroba barevného papírového větrníku. 
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6. lekce: What are they doing?.... Co dělají? 

Pomůcky: orffovské nástroje, příběh pro předčítání, pracovní list pro každé dítě, 

pastelky a tužky (trojhranný program), obrázky 

Cíl: Učit děti pojmenovávat činnosti v AJ ve spojitosti s motorickými aktivitami 

Úkol: Popisování činností, které vykonávají členové rodiny 

• Opakování písní a popěvků z předchozích lekcí: 

Hello!, What is your name?, Who is it?, Cat and mouse., The Sun 

• Přečtení příběhu: „Detektiv" (viz příloha číslo 4) 

• What are they doing? (viz příloha číslo 2) 

• Scénické provedení popěvku - pohyb (viz příloha číslo 3) 

• Pracovní list (viz příloha číslo 1) 

1. Podle obrázků děti popisují, co osoby vykonávají za činnost. Opakování členů 

rodiny. Po učitelce opakují anglické výrazy pro činnosti. 

2. Vyhodnocování pravdivosti daného výroku - předpokládá porozumění vět. 

• Pohybová hra: „Čaroděj" 

Honička, děti se mohou zachránit předem čarodějem předem domluveným heslem 

(členové rodiny = mather, father, grandma, grandpa). Pokud to nestihne, zkamení do 

konce hry. Varianta: 2 stejná hesla se po sobě nesmějí bezprostředně opakovat 

• Konstruktivní činnost: „Čarodějova kouzelnická hůlka" (viz příloha číslo 5) 

Doplňková aktivita. Výroba kouzelné hůlky ze špejlí (slepení několika kusů), 

nabarvení, dekorování lepicí folií (různé tvary), využití pro pohybové hry. 
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Vocabulary 

vocabulary [va'ka:bjulari] slovní zásoba 

Úvodní lekce: Hello!... Ahoj! 

Hello. [ha ' l au] pozdrav při setkání 

Bye. [bai] pozdrav při loučení 
Thank you. [easqkju:] Děkuji. 
Who is it? [hu: iz it] Kdo je to? 
I am a boy/a girl. [ai aem a boi /a gc:l] Jsem kluk/ holka. 

1. lekce: What is your name?... Jaké jméno máš? 

What is your name? [wot iz jo: neim] Jaké jméno máš? 
My name is... [mai neim iz] Jmenuji se.. . 
This is a boy. [öis iz a boi] To je kluk. 
This is a girl. [öis iz a ge:l] To je holčička. 
house [haus] dům 
This is a house. [öis iz a haus] To je dům. 

2. lekce: Who is it?... Kdo je to? 

Who is it? [hu: iz it] Kdo je to? 
This is my mother. [öis iz mai maöe] To je moje maminka. 
This is my father. [öis iz mai fa:öa] To je můj tatínek. 
This is my grandma. [öis iz mai gramdma] To je moje babička. 
This is my grandpa. [öis iz mai gramdpa] To je můj dědeček. 

3. lekce: What is it?... Co je to? 

dog [dog] pes 
cat [kast] kočka 
mouse [maus] myš 
bird [ba:d] pták 
Pig [pig] prase 
fish [liš] ryba 
animals [amimls] zvířata 
What is it? [wot iz it] Co je to? 
This is a ... [öis iz 9 ) To je ... 
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4. lekce: Big and small...Malý a velký 

big [big] velký 
small [smo:l] malý 
black [black] černý 
white [wait] bílý 
the [5a] určitý člen 
The mouse is small. [öa mans iz smo:l] Myš je malá. 
The cat is big. [03 kast iz big] Kočka je velká. 

5. lekce: What colour is it?... Jaká je to barva? 

What colour is it? [wot kals iz it] Jaká to je barva? 

flower [flau3] květina colour [kala] barva 
cloud [klaud] mrak black [blaek] černá 
grass [gra:s] tráva green [gri:n] zelená 
The Sun [03 san] slunce red [red] červená 
sky [skai] nebe blue [blur] modrá 

yellow [jel au] žlutá 

6.lekce: What are they doing?... Co dělají? 

My mother is cooking. [mai maöa iz kukiij] Maminka vaří. (právě teď) 
My father is reading. [mai fa:Ö3 iz ri:diij] Tatínek si čte. (právě teď') 
My grandma is knitting. [mai grandma is nitiij] Babička plete, (právě teď) 
My grandpa is sleeping. [mai grandpa iz sli:pir)] Děda spí. (právě teď) 
My cat is playing. [mai kast iz pleiij] Kočka si hraje, (právě teď) 
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6. Vlastní realizace projektu 

Funkčnost šesti cizojazyčných lekcí jsem ověřovala v mateřské škole během 

třítýdenního experimentu. Praxe mi přinesla spoustu poznatků a závěrů, které se týkaly 

dětí, obsahu lekcí či pedagogického přístupu. Níže uvádím ty nejdůležitější. 

6.1 Zkušenosti a výsledky 

Plánované složení dětských skupinek, které se mi jevilo jako ideální pro svůj 

experiment, se ve skutečnosti ukázalo jako nesplnitelné. A to hned ze dvou důvodů. 

V současnosti již velká část předškolních dětí navštěvuje kroužek cizího jazyka nebo 

má již určitou předchozí cizojazyčnou zkušenost (bilingvní rodina, dlouhodobý pobyt 

s rodiči v zahraničí,..). Výběr dětí, které by byly úplně bez jakýchkoli jazykových 

dovedností byl značně zúžený. Obdobný problém se vyskytl také při zastoupení děvčat 

a chlapců. V obou třídách je v současné době 28 docházejících dělí, z toho 20 děvčat 

a 8 chlapců, takže tato podmínka výběru dětí do skupinky nebyla uskutečněna, 

požadavek pohlavní vyváženosti nebyl naplněn. Nicméně jsem nepožadovala žádný 

specifický výběrový vzorek předškolních dětí a musela jsem se proto přizpůsobit 

stávajícím podmínkám. Prostory mateřské školky nám zajistily ideální prostředí 

a zázemí pro výuku. Měly jsme k dispozici jak hernu s klavírem a Orffovými nástroji, 

tak pracovnu pro práci u stolečků, i veškeré dostupné pomůcky. Metoda přímého 

pozorování s následným poslechem nahrávky celé lekce my umožnily vyhodnocovat 

jazykovou úroveň, které jednotlivé děli během každé lekce dosáhly. 

Početně menší skupinky byly pro práci výtečné. Měla jsem možnost navázat 

osobní kontakt s každým dítětem, průběžně klást dětem otázky a udržovat je tak stále 

v aktivním stavu. Mohla jsem pracovat individuálně s každým dítětem. 
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Dčti se střídaly během některých činností dokonce několikrát. Byl dán prostor pro 

sólový projev, jako vzor pro ostatní. Děti tak mohly podle vlastních schopností 

a možností dokonale uspokojit svá přání. Ncjvětší zájem projevily o melodizaci slov 

v propojení s hrou na xylofon. Viditelně je tato aktivita motivovala k osvojení nových 

pojmů. Záhy tomu tak v integraci smyslového a pohybového analyzátoru skutečně bylo. 

Nejednalo se o pasivní přijímání nových slovíček, ale o činnostní učení prostřednictvím 

počáteční dětské improvizaci a hry se slovy v cizím jazyce. 

Příběhy, které jsem dětem v průběhu lekcí předčítala, se v praxi ukázaly jako 

příliš zdlouhavé. Nechtěla jsem je však vynechat, neboť každý text byl původně 

základním tématickým východiskem, na kterém byla následně postavena celá lekce. 

Zkušenost z první lekce jsem proto aplikovala na zbývající příběhy a zkrátila jejich 

délku zhruba o polovinu. Toto řešení se v dalších hodinách osvědčilo. Menší problém 

nastal u některých pohybových her, kdy by bylo zapotřebí většího počtu dětí, zejména 

u honiček v kruhu. Kruh sedmi dětí má poměrně malý obvod, a tak honič chytil 

v podstatě dítě dříve, než stačilo vyběhnout. Proto jsme společně vymýšlely různé 

alternativy pro tyto typy her. 

Prověřením pracovní hypotézy jsem si potvrdila, že zkrácení časové lekce vedlo 

k účinnému zapamatování si anglických slov a sousloví. Děti neztrácely zájem o činnost 

a dokázaly 20 minut udržet svou pozornost. Tím, že lekce končily záhy a zájem 

o činnost ještě nepohasl, spontánně si v následujících dnech sami braly nástroje 

z Orffova instrumentáře a zkoušely si během dne hudební improvizace s anglickými 

slovíčky, v šatně si trénovaly slovíčka a písně z anglické lekce. V průběhu dne se ptaly, 

kdy už zase bude angličtina, což pro mě byl důkaz toho, že pojetí výuky je pro děti 

atraktivní a zábavné. Děti si poměrně rychle vžily nové melodie popěvků, v procesu 

zapamatování se propojila hudební a motorická složka učení - pohybové provedení 

obsahu písně. 
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Různorodost činností vedla k neustálému opakování slov a slovních spojení. 

Ta se však objevovala v nových situacích. Přirozeně se dotvářela artikulace 

a výslovnost ve stále nových podmínkách, které děti bavily. Nejednalo se o otrocké 

opakování. Nové znalosti se upevňovaly nejprve v rámci operativní paměti a postupně 

při zpěvu, hudební improvizaci s nástroji a pohybových hrách docházelo k zafixování 

do podvědomí. Zapamatování nových anglických slov tak probíhalo v jednotě slova, 

hudby a pohybu. Aktivační úroveň dětí byla vysoká a jejich projev tak byl často 

doprovázen výrazným emocionálním prožitkem. Což považuji za klíčové, neboť jen to, 

co dítě doopravdy zaujme a dokáže upoutat jeho pozornost, si je schopné vrýt 

do paměti. I po delší době se mu vybaví pouze ty zážitky, které zanechaly hlubší 

emocionální stopu. 

Z toho usuzuji, že cesta, kterou jsem se vydala, byla správná. 
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6.2 Vyhodnocení 

Graf 1: Bodové ohodnocení jednotlivých lekcí, 1. skupina 
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Graf 2: Bodové ohodnocení jednotlivých lekcí, 2. skupina 
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Graf 3: Celkové vyhodnocení lekcí, 1. skupina 
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Graf 4: Celkové vyhodnocení lekcí, 2. skupina 
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Komentár ke (grafům 

První typ grafu se zaměřuje na vyhodnocení míry spontánnosti, se kterou si děti 

vybavovaly jednotlivá anglická slovíčka a slovní spojení. Z grafů je patrné, jak si děti 

vedly v jednotlivých lekcích. Maximální počet bodů za lekci mohl být 3 body. Většina 

dětí se pohybuje v průměru, což znamená, že z každé lekce je alespoň nějaký podnět 

zaujal natolik, že si jej dokázaly zapamatovat. 

Mým záměrem nebylo srovnávání výsledků jednotlivých dětí mezi sebou, přesto, 

že se ve skupinkách objevily děti jazykově nadanější i průměrné. Vzhledem 

ke krátkému časovému trvání experimentu některé děti nedokázaly například 

nepřekonat tzv. období ticha, kdy jenom poslouchaly. Výsledky by proto nebyly zcela 

objektivní. Na základě mého třítýdenního experimentu tedy vyhodnocuji pouze to, 

jak se děti během lekcí projevovaly. 

Přestože na konci lekce si dané pojmy děti pamatovaly, nedokázaly je udržet 

v dlouhodobé paměti do lekce následující, i když interval mezi jednotlivými lekcemi byl 

3 dny. Cizojazyčné pojmy se jim opět vybavily při opakování v úvodu lekce a poté 

již byly schopné je používat. 

Druhý typ grafu se zaměřuje na úspěšnost jednotlivých lekcí, to jak obsah lekce 

děti zaujal. Nejúspěšnčjší byla lekce Animals a Colours. To potvrzuje, že děti nejvíce 

zajímají věci, které jsou jim obsahově blízké a znají je ze svého okolí. Čtvrtá lekce byla 

méně úspěšná, neboť dětem činilo problém zapamatovat si celá slovní spojení. 

Z předchozí lekce si zapamatovaly názvy zvířat, ale již je nedokázaly aplikovat 

do jednoduché věty. Vzhledem k tomu, že experiment měl pouze šest lekcí, nebylo 

možné pojmy z rudé poloviny lekcí tolik procvičovat, opakovat a zdokonalovat 

výslovnost tak míru automatizace, se kterou se pojem vybavuje. 

49 



6.3 Pedagouické podněty pro práci učitelek v M Š 

• pracovat ve skupinkách s menším počtem dětí (maximálně do 10 dětí 

přibližně stejného věku), 

• respektovat didaktickou zásadu přiměřenosti v nárocích na pozornost a obsah 

výuky, 

• střídat činnosti (rozhovor, komunikativní hry, dramatizace, výtvarné 

a hudební reakce na cizojazyčné podněty), které prohlubují cizojazyčné 

poznatky a napomáhají udržet dětskou pozornost, 

• využívat přirozeného zájmu dětí o soutěžení (zejména při pohybových hrách) 

• učit děti živě reagovat na předměty, hračky a osoby, které důvěrně znají 

z mateřského jazyka v rodině a mateřské škole, 

• vést děti k získávání nových poznatků stálým prolínáním přirozené dětské 

hry, senzoricko - motorického učení a prohlubování smyslového poznávání, 

• seznamovat děti od počátku s cizojazyčnými pracovními pokyny, které jsou 

vzápětí přiblíženy českým překladem, 

• mluvit pomalu, v krátkých větách a frázích, 

• nepoužívat abstraktní slova, ale používat obrázky pro vytvoření jasného 

významu slova, 

• předvádět reakci, kterou pedagog požaduje, ukázky toho, co mají děti 

konkrétně dělat (pedagog první pojmenovává obrázky), 

• uplatňovat při výuce cizího jazyka pozitivní motivaci (pochvalu, povzbuzení, 

drobnou odměnu) a dodávat tak dítěti důvěru, i když zatím hovoří v cizím 

jazyce na nízké úrovni nebo s chybami, 

• podporovat tvořivé činnosti, které korespondují s ostatními uměleckými 

i mimouměleckými činnostmi, 

• při práci s dětmi v předškolním věku je dospělý postaven do úlohy průvodce 

a rádce, výuka má formu hry a plně respektuje dětské synkretické vnímání. 
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7. Závěr 

V současnosti se hodnota cizího jazyka prohloubila. Z hlediska perspektivy 

každého člověka je nezbytné zabývat se touto problematikou již od raného dětství. Čím 

dál více je nutností komunikovat alespoň jedním světovým jazykem. Jeho znalost 

se stala základem všeobecné vzdělanosti, slouží k rozvoji poznání, spolupráce 

a ušlechtilých lidských hodnot, rozvíjí osobnost a činí ji tak bohatou. Ve spojitosti 

s hudebními aktivitami se navíc již od útlého věku kultivuje vztah k uměleckým 

činnostem. Funkčně tak lze při výuce anglického jazyka propojovat hudbu, pohyb, zpěv 

a hru na dětské hudební nástroje. 

Dnes se používají nové metody pedagogické práce, které mohou motivovat děti 

k učení. Jsem proti předčasnému učení jazyků klasickou metodou, či aplikování 

školských metod do mateřské školy. Z mého experimentu je však zřejmé, že pokud 

je činnost prováděna se zřetelem ke znakům dětské psychiky a způsobu jejich myšlení, 

lekce je vedena formou didaktických her, pak je vše v pořádku. Je potřeba si uvědomit, 

že tato věková kategorie vyžaduje specifický přístup. Zapojení atraktivních činností 

clo procesu získávání cizojazyčných zkušeností v dětech vzbuzuje zájem o cizí jazyk. 

Ideální jsou právě hudební činnosti, kdy děti používají nástroje jako hudební doprovod, 

aby další aktéři prostřednictvím pohybu v prostoru vytvářely daný úkol. Scénický 

doprovod při zpěvu nevyžaduje žádné náročné pohybové provedení, děti pouze 

přirozeným pohybem vyjadřují hudební a obsahovou náplň písní. Do učebního procesu 

je zapojena deklamace, hra na tělo a to vše je doprovázeno živou hudbou. 1 jednoduchý 

klavírní doprovod písní a popěvků vede děti nejenom ke vkusu, kráse a uměleckému 

cítění, ale i citovému prožívání anglického textu. 

V raném věku je smyslem celé výuky pouze seznamovat dítě s cizím jazykem. 

Cílem je, aby v něm udělalo první krůčky, poskytovat tedy podněty bez nároku 

na to, aby děti podávaly vynikající výsledky. Podhoubí pro další kroky je pak zaseto. 
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Na základě vlastních experimentů jsem se přesvědčila, že již v předškolním 

věku se dají vytvořit základy pro získání elementárních dovedností mluvit v cizích 

jazycích, na které bude možno v budoucnosti navazovat. 

Ověřila jsem si, že děti v předškolním věku mohou získat velký citový vztah 

k cizím jazykům, ale veškerá činnost musí být vždy hravá a musí vycházet z námětů, 

které jsou jim velmi blízké. Pokud je seznamování s cizojazyčnými pojmy pojato 

hravou formou, v propojení s hudebními činnostmi, pohybem, mají tyto činnosti pro 

děti silný motivační náboj. 

V tomto smyslu budu ráda, když moje bakalářská práce dá podněty i jiným 

učitelkám v mateřských školách a mé poznatky poslouží k tomu, aby našli další zájemci 

chuť a odvahu zabývat se touto zajímavou tématikou. 
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Příloha číslo 1 - Pracovní listy 



Úvodní lekce : Hello!... Ahoj! 

Hello! 

Who is it? 

I am a boy/a girl. 

What is your name? 

My name is . 



1. lekce: What is your name?... Jaké jméno máš? 

Najdi cestu domů.Vybarvi si holčičku / kluka. Opakuj věty pod obrázky. 

Hello! 

This is a boy 

I am a boy. 

This is a girl. 

I am a girl. 



2. lekce: Who is it?... Kdo je to? 

Opakuj věty pod obrázky. Odpovídej na otázku: Who is it? 

Listen to me. Repeat after me. 

Who is it? 

This is my grandma. This is my grandpa. 

This is my mother. This is my father. 



2. lekce: Who is it? 

Je to správně? Domaluj obrázky podle vzoru. Opakuj při tom věty. 

Use the pencil. Colour the picture. 

This is my father. 

This is my grandma. 

This is my grandpa. 

This is my mother. 



3. lekce: What is it? ... Co je to? 

What is it? 

Animals: mouse, cat, dog, fish, bird, pig 

This is a ... 

a dog 

a cat 

a bird a fish 

a mouse 

a pig 



3. lekce: What is it? 

Je to správně? Vymaluj jen obrázek, který odpovídá textu. Obrázky, které 
neodpovídají, škrtni: X. .... Colour the picture. 

This is a dog. 

This is a cat. 

Spoj čarou graficky stejné obrazce. ... Connect the pictures. 



4. lekce: Big and small...Malý a velký 

Pojmenuj, co je na obrázcích. Opakuj v angličtině. Listen to me and repeat after me. 

What is it? 

The cat is white. 

The cat is big. 

Vyber podle velikosti, ze které mističky bude jíst kočka a ze které myška. 

Connect the pictures. 

The mouse is black. 

The mouse is small. 



4. lekce: Big and small 

Spoj obrázek, nápis a písmenko podle velikosti. Opakuj věty. 

The mouse is small. 

MOUSE 

What is it? 

CAT 

M M 



5. lekce: What colour is it? 

Vybarvy tužky podle nápisu. Spoj podle diktátu. ...Listen to me. 

The Sun is yellow. 

Flower is red. 

Claud is black. 

Grass is green. 

Najdi, který obrázek má tužka vybarvit. 
Podle toho zvol ke každé správnou barvu - červená, žlutá, zelená. 



5. lekce: What colour is it?... Jaká je to barva? 

Vybarvi si barvy na paletě podle diktátu. ... Use a pencils. 

What colour is it? 

blue 

red 

What is it? 

Vybarvi si obrázky podle písničky. 

green 

black 

yellow 

.Colour the pictures. 

The Sun is yellow. 
Cloud is black. 
Grass is green. 
Flower is red. 



6. lekce: What are they doing ? ... Co dělají? 

Opakuj věty pod obrázky. Odpovídej na otázku: What are they doing ? 
Listen to me. Repeat after me. 

My mother is cooking. 

My grandma is knitting. 

My cat is plying. 

My father is reading. 

My grandpa is sleeping. 



6. lekce: What are they doing ? 

Je to správně? Vymaluj jen obrázek, který odpovídá textu. Obrázky, které 
neodpovídají, škrtni: X. .... Colour the picture. 

My mother is cooking. 

My father is reading. 

My grandpa is sleeping. 

My cat is plying. 



Příloha číslo 2 - Písně a popěvky 



J ^ Hello! 

JJ TT n _ fr I — — n K 

m JÍ ň H Jf rpt ľíhH- J i- 11 
I 'C* i * • • I I 

- o — —y-H • v.* -el 
i . 

2. 

He-llo, he-llo, he-llo. He-llo, he-llo, he-llo. He-llo, he-llo, he-llo, he- llo. 

A-hoj, a-hoj, a-hoj. A-hoj, a-hoj, a-hoj. A-hoj, a-hoj, a-hoj, a - hoj. 



S ^ 1. What is your name? 

1 2 3 4 5 6 7 

n - 1 A á r t ~ I , ( • f l I X • 

Ja - ké jmé 

1 

- no 

J í 

máš? 

- n r 
What is your name? 

• JJ 1 ^ « 

M-y name is 

- n • 
Hon — zik.. 

Ka-čen-ka. 



J ^ 2. Who is it? 

f p 1 

I 

. 1 

j 4 

I 1 1 

D 0 / 8 y 

1 t 

1U 

h 44, J t Hi ŕ I I I 1 »* I - tJ -V- J J w 
Kdo je to? Who is it? This is my mo-ther, this is my fa-ther, grand-ma, grand-pa. 



b , , . . i i i 1 t - t — 

i 1 > J 
r i i U J 

1.Co je to? 
2. Co je to? 

What is it? 
What is it? 

This is a 
This is a 

dog. 
bird. 

This is a 
This is a 

cat. 
Fish 

mouse 
Pig 

11 12 

I 

13 14 

k=t± J 1 1 it t = í ± t = 
) J 1 

— 1 i 
1 -

Co j e to? What is it? Animals. 



J ^ 4. Big and small 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t 

o y 

A J i = - 4 - 4 - —i h - i — , 1 T 

i 
r i « ' < • * i 

i 
v 

— 

' 

The mouse is small, and cat is big. The mouse is small a li- ttle bit. 



í t i i í í u i- í - f í í 
The Sun is ye-llow, ciaud is black. The grass is green and flo-wer is red 



J ^ 6. What are they doing? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

f l — | — — i — 1 I , 
o ) U h A A 

i . What are they do- ing? My ma- ther is coo- king. 

2. What are they do- ing? My fa- ther is rea- ding. 

3. What are they do- ing? My grand- ma is kni- tting. 

4. What are they do- ing? My grand- pa is slee- ping. 

5. What are they do- ing? My cat is play- ing. 



Príloha číslo 3 - Scénické provedení obsahu písní 

a popěvků (pohyb), obrázky k písním 



t 1. What is your name?... Jaké jméno máš? 

1 .takt Jaké jméno... 2x plesknout do 
hřbetu P ruky 

2. takt Máš? lx plesknout do 
hřbetu P ruky + 
vytočit dlaň směrem 
od těla (pomlka) 

3. takt What is your... 2x plesknout do 
hřbetu P ruky 

opakovat pohyby 
podle 1. a 2. taktu 

4. takt Name? lx plesknout do 
hřbetu P ruky + 
vytočit dlaň směrem 
od těla (pomlka) 

5. takt My name is.. 2x ukazováčky 
ťuknout do hrudníku 

6. takt David 
nebo 

Kačenka 

2x / 3x tlesknout 
(podle počtu slabik ve 
jméně) 

XX 

f l 
7. takt XX / XXX všichni společně 

tleskají nebo použití 
trianglu 2x / 3x 

xx / x 



• 2. Who is it?...Kdo je to? 

1 .takt Kdo je to? ukázat rukou před 
sebe (na obrázek) L - D 

2. takt XXX 3x tlesknout "N XXX 

3. takt Who is it? ukázat rukou před 
sebe (na obrázek) 

opakovat pohyby 
podiel, a2. taktu 

4. takt XXX 3x tlesknout X X A 

5. takt This is 
my... 

vztyčit ukazovák 
pravé ruky 

1 ř 
6. takt mother. pohladit si dlaní 

pravou tvář i 

7. takt This is 
my... 

vztyčit ukazovák 
levé ruky 

8. takt father. pohladit si levou 
dlaní tvář 

9. takt Grandma, palcem a ukazov. 
vytvořit brýle a 
dát šije před oči 

10. takt Grandpa. položit si dlaň na 
halvu = čepice ô 



t 3. What is it?... Co je to? 

1 .takt Co je to? nastavit před sebe dlaň 

• 1 
2. takt XXX poklepat ukazováčkem 

do dlaně (jjjjL XXX 

3. takt What is it? nastavit před sebe dlaň opakovat pohyby 
4. takt XXX poklepat ukazov. do 

dlaně 
5. takt this is a ... pravá ruka rozevřené 

prsty, levá se dotkne 
malíčku > 

6. takt dog. dotnout se prsteníčku 
i s . 

7. takt This is a... dout se prostředníčku 
i 

8. takt cat. dotknout se ukazováčku '—v 

9. takt Mouse. dotknout se palce 

10.-13. 
takt 

totéž jako 
1.- 4. takt 

14. takt animals spojit paže před tělem = 
kruh (jednota) 1 

Druhá sloka: změní se pouze výčet zvířat (10.-13. takt.,) 
This is a bird, this is a fish, pig. Ukazuje se na prstech levé ruky. 



t 4. Big and small... Malá a velká 

1 .takt The mous is... dřep, ukazováčky 
před pusou 
znázorňují myší 
zoubky 

2. takt ...small Dotknout se 
dlaněmi země 

1 
3. takt and cat is... od pusy si 

natahovat kočičí 
vousy 2x 

4. takt ...big. vyskočit 

• i i » 
5. takt The mous is... poskakovat a 

rukama před pusou 
znázorňovat myší 
zoubky 2x i r 6. takt ...small poskakovat a 
rukama před pusou 
znázorňovat myší 
zoubky lx 

i r 

7. takt a little bit. 3x ties 

f i 
n\ 



t 5. The Sun ... Sluníčko 

1 .takt The sun is... pažemi před tělem 
kreslit tvar sluníčka 

2. takt ...yellow, jakmile se ruce setkají, 
spojit je v pěst = 
kulaté slunce * A 

3. takt cloud is.... 2 x tlesknout před 
tělem ( l x před 
hrudníkem, lx před 
obličejem) ť 

0 
1 
i -4. takt ...black, lx tlesknout nad 

hlavou 

0 
1 
i -

5. takt the grass is... ruce v bok 

t 
6. takt ...green and dřep a dotknout se 

prsty země 

/ 
7. takt flower is... 2x ťuknout do země 

xx 
/ \ 

8. takt ...red. lx ťuknout do země 
a zůstat přilepený 

* i 
/ \ 



* ó.What are they doing?... Co dělají? 

1 .takt What skluzem o sebe 
střídavě třít pravou 
a levou ruku 

2. takt are they skluzem o sebe 
střídavě třít pravou 
a levou ruku 

V v 
f 

3.+ 4. 
takt 

doing? skluzem o sebe 
střídavě třít pravou 
a levou ruku 

V v 

5.+ 6. 
takt 

My mother is pohladit si tvář 
(viz 2. lekce: Who 
is it?) 

ř ® 
7. takt cooking. předvádět vaření 

opakování frází na stejnou melodii, popis osob stejný jako v 2. lekci: Who is it? 

2. What are they doing? My father is reading. ( z rukou udělat před tělem knihu) 

3. What are they doing? My grandma is knitting. (plést jehlicemi) 

4. What are they doing? My grandpa is sleeping. ( složit si dlaně pod hlavu ) 

5. What are they doing? My cat is playing. (motat ruce kolem sebe - hra 

s klubíčkem) 









T E X E S O 



Příloha číslo 4 - Příběhy 



Kapitola 1.: Cestičky a Balounovice 

Kolem městečka Balounovice se klikatí spousta úzkých silniček. Na mapě 

vypadají zrovna tak, jako když se naší babičce zakutálí klubíčka při pletení. 

To se rozutečou přes celý pokoj a každé zrovna jiným směrem. Pak se do sebe pěkně 

zašmodrchají, jedno překříží druhé a vlna je všude, kam oko dohlédne. A přesně tak 

jsou propletené cesty kolem Balounovic. Neustále se to po nich hemží, jako 

v mraveništi. Hlavně na kolech tu sviští jako o závod. Ze všech stran se ozývá: „ Haló 

sousede! Zdravím vás!" Někdo si jede tam, jiný zase nazpátek. Každý šlape, co mu síly 

stačí. Po rovince, z kopce, nahoru a zase dolů. Přesně jako na horské dráze. 

A jak to vypadá v Balounovicích? Na chlup stejné, nespočet křivolakých uliček 

a cestiček. V děrovaném sýru Ementálu byste jich sotva našli víc. Balounovice jsou 

zkrátka jedno velké zamotané bludiště. Viděl jsem toho spoustu, jak jsem lak bloudil 

těmi jejich uličkami. Hlavně domy, těmi je to v Balounovicích poseto, jako máku. 

Právě v jednom z nich bydlí Katka s Davidem. Káťa je mladší, chodí do školky 

a ze všech stran pořád slyší, že je ještě malá. I když ona si to nemyslí. Na dveřích si dělá 

poctivě čárky a od zimy jich tam přibylo už pět. A to bílé tričko se kopretinou už jí 

začíná být hodně těsné, tak pak že neroste! Světlé vlásky nosí svázané do dvou culíčků, 

nad každým uchem má jeden. David jí za ně občas zatahá, když ji chce pozlobit. 

Ale Káťa ví, že to myslí jen tak. 

David už chodí do první třídy a má teď spoustu povinností. Samé domácí úkoly 

a musí se na každý den připravovat. A to se Kátě moc nelíbí, protože pak nemá čas 

na to, aby si s ní hrál. Ale i tak má brášku moc ráda. 

Když jsou však pohromadě, stojí to za to. Jejich dovádění musí být slyšet přes 

celé Balounovice. Někdy dostane skvělý nápad Katka a podruhé zas vymyslí vynikající 

plán David. Ti dva spolu provádějí pořád nějaké lumpárny a vylomcniny. Tak už to 

ale u dětí bývá. 



Kapitola 2.: Ulice 

Ulice, vc které bydlí Káťa s Davidem, je strašně dlouhatanánská. Svým názvem 

se pyšní vskutku oprávněně, jmenuje se totiž N e k o n e č n á . 

Jednou se Káťa s Davidem rozhodli udělat velkolepý pokus. Nazvali jej „Had 

z nekonečna". Chtěli vyzkoušet, kolik špaget by takový nekonečný had ,,spolkl", 

aby sc plazil od začátku až na konec jejich ulice. Když byli sotva v půlce experimentu, 

ašpagetových balíčků spotřebovali víc než deset, tak to raději vzdali. Bylo jim jasné, 

že ten den by byli jistě bez večeře. 

Když jsem šel tou jejich Nekonečnou ulicí, trošku jsem se bál, co kdyby tam 

na mě někde číhal ten jejich špagetový had! Cesta byla uzounká a klikatila sc jako 

dešťovka, když právě zaprší. Za zatáčkou se stále vynořovaly nové a nové domy. Říkal 

jsem si, že snad nikdy nedojdu na konečnou. Až najednou se přede mnou konečně 

objevil vytoužený cíl! Krásný velký dům s mnoha okny a obrovskou zahradou. Domek 

Káli a Davida. No není to tak docela jejich domek, protože v něm samo sebou nebydlí 

sami. Úplně dole, v přízemí, bydlí jejich babička a děda. To je bezva, protože stačí jen 

„ťuk ťuk" na okno a babička se v něm za chvíli objeví. Po ruce má vždycky připravenou 

nějakou dobrotu. Zatím do okna dosáhne jen David, ale počkejte, jen co Káťa vyroste! 

Děda je taky moc príma. Dovolí jim, aby si prohlíželi poklady, které jsou ukryté 

na půdě ve všelijakých krabicích a bedničkách. Sedí tam s nimi ve starém houpacím 

křesle a vypráví jim k tomu příběhy. Ke každé krabici patří jeden. V prvním patře bydlí 

oni s maminkou a tatínkem. Nejvíce legrace si užijí, když má taťka chuť a čas si hrát 

na „schovávanou". To jde tatínek do kuchyně za maminkou. Mamka počítá do deseti 

a on zatím čeká, přitom ujídá z hrnců, co dobrého mamka navařila. Děti se mezi 

tím schovají na těch nej roztodivnějších místech. Pak se je tatínek vydá hledat. 

K babičce a dědovi se do přízemí linou jen podivné zvuky, to jak pobíhá z jedné 

místnosti do druhé. Když je totiž nenajde, než maminka napočítá deset, tak prohrává 

a před spaním jim musí přidat jednu pohádku navrch. Když objeví jejich skrýš, ví o tom 

celý dům. Radost a smích se linou do všech koutů. 

Tak takhle nějak to vypadá u Balvanů z Balounovic, tedy u Káti a Davida. 

Jej ich plný dům a pořád se tam něco děje. Málem bych zapomněl na kočku a psa, 

ale o těch zase příště. 



Kapitola 3. - Na stromě 

„Kde se ten David dneska toulá?" říkala si Káťa. Už se nemůže dočkat, 

až se taky stane školákem, jako je bráška. Konečné už pak pro všechny přestane být 
malá! Ale to bude až za rok, zatím musí ještě chodit do školky. „Je to tam fajn, 

ale až budu chodit do opravdické školy, tak si budu číst pohádky sama. To bude teprve 

bájo!" zavýskla Káťa a poskočila si u toho. 

Aby si zkrátila to nekonečné čekání, pustila sc s dědou do čištění akvária. 
Pečlivě ho vydrhli, nalili čistou vodu a do ní pak vrátili rybičky. Káťa je nakrmila 

a dokonce jim vyprávěla i svou nejoblíbenější pohádku. David ale pořád nikde! 

Tak se vydala na zahradu sama. 

Kočka Míca seděla pod stromem. „ Míco!", zavolala Káťa. Ale kočka se ani 

nepohnula. Seděla jako zkamenělá, jen oči jí klouzaly po větvích stromu. „ Koho to tam 

máš?" Ale Míca nic, dál strnule seděla a zírala do koruny. Katka už už chtěla vykročit, 

když v tom se Míca naježila, udělala kočičí hřbet a vytasila drápky. V mžiku vyšplhala 

až do těch nej vyšších větví. Káťa hned věděla, která bije. Míca se chystá do ptačího 

hnízda. „ Míco, jedeš dolů!" Ale kočka byla jako hluchá. „ Musím vylézt za ní!" Větve 

byly však příliš daleko od sebe a Káťa na ně nemohla pořádně dosáhnout. Bála se, 

že sletí dolů jako malina a natluče si nos. V tom pod stromem uslyšela Davida: „ Co to 

tu vyvádíš?" „ No přeci honím Mícu. chystá se do hnízda, nevidíš?" David stačil jen 

pokývnout hlavou. Ze zahrady se totiž přiřítil Tonda a vrhl se na něj. Skákal 

mu po noze, olizoval ho a vítal ho mohutným štěkotem. „Nazdar Toníku!" křičel David 

a drbal ho při tom za ušima. 

Najednou byl na zahradě takový rámus, že ptáčkové frnk a hnízdo bylo prázdné. 

„Davide, zachránili jsme je!" volala vesele Káťa. „ Tak polez dolů. Budu tě chytat." 

1 Míca zakrátko zjistila, že hnízdo je prázdné, vydala se proto zpátky na zem. „Kdybys 

nám radši chytala myši a ne ptáčky," zlobila se na ni Káťa. 

„Tak už ji nech, mám pro tebe překvapení." Kátě se nadšením rozzářily oči. 

Co to jen může být, blesklo jí hlavou. David ji nenechal dlouho napínat. „Odpoledne 

se jdeme podívat k sousedům, mají nové prasátko." 



Kapitola 4.: Malá a velká 

Byl krásný leplý podvečer a slunko právě končilo svou denní pouť. Sklonilo 

se k obzoru, kam se každý den ukládá k spánku, a na nebi se v zápětí objevily červánky. 

Balounovice se ještě na chvíli začervenaly v jejich odlesku a pak už se zahalily 

clo pláště utkaného z šera. Tma se pomalinku, krůček po krůčku, vkrádala do města. 

Po obloze ladným krokem kráčela Paní Noc. Přidržovala si jednou rukou svůj 

černý sametový plášť, který za ní vlál. Rozžala na nebi první hvězdu, svoji lucerničku. 

Zakrátko se na noční oblohu vyhoupl také Měsíc. Krásně vykrojený do tvaru srpku, 

zrovínka tak, jako když vykoušete slupku od melounu. Načechral si kolem sebe tmavé 

obláčky a usadil se do nich jako do peřinky. Pohupovaly ho ze strany na stranu a byly 

moc pyšné na to, že právě oni mohou dnes kolébat samotný Měsíc. Paní Noc se snesla 

na zem a opatrně si sedla na okenní římsu. Poupravila si ještě svůj dlouhý černý plášť, 

který se rozprostíral všude kolem ní. Byl tak černý, že kam oko dohlédlo, nebylo 

nic k vidění. Často až do rozbřesku pozorovala , co se děje v domech dole na zemi. 

A to co viděla dnes bylo vskutku legrační. David objevil na půdě malou 

plyšovou myšku. Za asistence své sestřičky ji společně přivázali na provázek, nastražili 

ji doprostřed koberce a vyčkávali za křeslem, co to udělá s Mícou. Ta zatím spokojeně 

ležela pod oknem a vrněla si tu svoji kočičí písničku. David ji vyrušil ze spánku: 

„Cičiči!" Míca líně otevřela jedno oko a nevrle se na Davida podívala. Jakmile ale před 

sebou uviděla šedivou myšku, natotata stála na všech čtyřech. To byl přesně 

ten okamžik, na který děti vyčkávaly. Pomalu začaly myš přitahovat za provázek, takže 

to vypadalo, že před kočkou utíká. Míca se rychlým skokem pustila do lovu, ale jaké 

to pro ní bylo překvapení, když najednou myš zmizela. A tak se to opakovalo pořád 

dokola. Děti by snad Mícu zlobily až do rána, kdyby je maminka nezahnala na kutě. 

Paní Noc se toho večera za oknem náramně pobavila. Ještě před raním 

kuropěním se odebrala zpět do svého půlnočního paláce. Začalo svítat a sluneční 

paprsky vyhnaly z oblohy i Měsíc. Teď tam zase kralovalo Slunce, plné síly, energie 

a všem slibovalo krásný den. 



Kapitola 5.: Necekaná událost 

Ráno se pomalu probouzelo do nového dne. Protřelo si oči a pořádně zívlo. 

Zdály se mu dnes krásné sny. Ale co to vidí - Katka vyskočila z postele jako blesk 

a peláší na zahradu. „ To to zebe!" Rosa ji zastudila do bosých nohou. Jak by ne, vždyť 

je ještě brzy. „ Míco!" zavolala ustrašeně. Kočka ji ale nemohla slyšet, toulala se ještě 

někde v polích. Vyráží tam každou noc na lov a vrací se až na snídani. 

Holčička smutně odcupitala do postýlky a začala tichounce vzlykat. Slzy padaly 

na polštář jedna za druhou. Pláč zesiloval až probudil ze spánku i Davida. 

„Káťo, proč brečíš?" „Ukradli nám Mícu." „Kdo by nám kradl Mícu, ty máš nápady. 

Jak jsi na to přišla?" „Viděla jsem to ve snu." David už to fňukání nemohl poslouchat. 

„Pojď a uvidíš" kývl na Káťu. Položil na verandu misku se snídaní a zavolal: „čičičiči, 

čičičiči!" Míca přiletěla jako drak a vrhla se rovnou k misce. „ Tak vidíš a utři si ty 

slzy." Káťa se schoulila k Mice a hladila jí její sametově jemnou srst. 

Ten den už nespustila Mícu z očí. Co kdyby se ten ošklivý sen chtěl opravdu 

vyplnit. Po očku jí sledovala, i když si na zahradě hráli s Davidem. Kočka se vyhřívala 

na zápraží a bylo jí to jedno. Sluníčko se snažilo hodně hřát, natahovalo své žluté 

paprsky co nejblíže k zemi. Chtělo udělat Kátě a Davidovi radost. Toník ležel spokojeně 

na trávě. Občas ho zalechtalo do čumáku, tak si odfrkl. Měl svoje oblíbené místečko 

u plotu, kde kvetly červené růže a ještě další květinky. „To máme dnes ale krásně!" 

poznamenal děda. 

To však ještě netušili, že jejich radost se rozhodl překazit mrak. Vplul 

pomaloučku na oblohu, byl bachratý a černý jako noc. Sluníčko se ani nenadálo 

a najednou bylo tím mračounem celé zakryté. Modré nebe se zatáhlo. „To vypadá 

na pěkný liják!" vyhrkl David. Sotva to dořekl, spustil se strašlivý lijavec. Tak tak 

se všichni stačili schovat do domu. Kapky zvesela bubnovaly do střechy a z okapu 

si dokonce udělaly klouzačku. Měly z toho velikánskou bžundu. Jejích dovádění 

ale netrvalo dlouho. Mrak se vypršel a sluníčko začalo zase krásně svítit a hřát. 



Kapitola 6. : Detektiv 

Zítra bude bezva den, pomyslela si Káťa ještě před tím, než usnula. Je sobota 

a to jsou všichni pohromadě doma. David taky nemusí do školy, takže celý den budou 

spolu. Ráno už nemohla ani dospat, jak se na to těšila. Vymýšlela, na co všechno 

by si mohli hrát. Jenže David ne a ne se probudit. Musí vymyslet nějakou fintu, 

jak ho rychle dostat z postele. 

Jenom v noční košilce a bosky vběhla do kuchyně, ale maminka nikde. Asi ještě 

spí. Tak to vzala o patro níž, dolů k babičce. „ Babí, uděláš nám k snídani lívance?" 

žadonila Katka a šibalsky na ní při lom mrkala. Babička se usmála a pohladila jí po 

vláskách, ještě neučesaných a trochu zacuchaných. „Co že ještě nespíš?" Káťa 

jen pokrčila ramínky, jako že neví, ale moc dobře to věděla. „Tak uděláš?" 

Ale to už babička držela v ruce rendlík, do kterého lívance vždycky zadělává. Vůně 

se pomalu linula pokojem a zalechtala Davida přímo do nosu. Ten se ještě celý 

rozespalý olízl a už se sápal po lívancích. Babička jim připravila jejich oblíbené, 

se skořicí. „Mňam, to je ale dobrota!" Katka měla radost, že její plán vyšel. Vlezla 

si k bráškovi na postel a taky se rychle pustila do jídla. Za chvíli nezbylo na talíři nic! 

„ Na dnešek jsem vymyslel skvělý plán," oznámil Katce David. T a j e n vytřeštila 

oči. Jak to, že má plán, když celou dobu spal! S napětím ale poslouchala. „Od této 

chvíle se z tebe stává detektiv!" šeptal David Katce pod peřinou. Ta kývala souhlasně 

kývala, ale tajemství stejně ještě musela ztvrdit „jelito, kopyto, platí to". Její úkol zní: 

tajně sledovat, kdo co v domě dělá a hlásit to Davidovi. „ No a co budeš dělat ty?" 

„To je přeci jasné, někdo to musí zaznamenávat!" To bylo docela jasné, takže už se dál 

nevyptávala a dala se do stopování. 

Vplížila se nejprve do kuchyně. Zastihla tam maminku, jak vaří oběd. Proběhla 

kolem ní jako myška a rovnou za bráškou. „No tam je naše mamka pořád," ohodnotil 

její první úlovek David. Hned se tedy vydala do další akce. Opatrně nakoukla klíčovou 

dírkou do obývacího pokoje, ale nic zvláštního neviděla. Musí dovnitř. Potichoučku 

pootevřela dveře a po kolenou se vkradla až ke křeslu. Seděl v něm tatínek a četl 

noviny, to jí stačilo, déle neotálela a už byla pryč. 



Nenechat se nachytat babičkou, to bude ovšem oříšek. Malá detektivka přes sebe 

hodila deku a jako duch se ploužila po domě. Babička seděla v pokoji. Co to tam 

ale dělá? Míca jí vrněla u nohou a s něčím si hrála. „No jasně, klubíčka! Babička plete!" 

bouchla se do čela Katka. Teď už zbývá jen dědeček a to bude snadná kořist, obvykle 

spí ve svém ušáku. A taky že ano. 

David pečlivě kreslil kroniku dnešního dne, zaznamenal do ní všechny členy 

rodiny a nezapomněl ani na sebe a Káťu jako dva detektivy. 



Príloha číslo 5 - Konstruktivní činnost (návody na výrobu) 
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{i) Začínáme z ob-
délníka (např. A4). 
Přeložíme napůl. 

(6) Proužek přehneme 
nahoru. 

(3) Přeložíme ke 
středu. 

/ t \ -
\ / \ 7 / \ / — 

(4) Přesahující prou- (5) Rohy zahneme 
žek přehneme nahoru. dozadu. Obrátíme. 

(2) Znovu napůl a 
rozložíme. 

(7) Rozevřeme. 



Kočička 

Úkol: 
umět dodržovat přesný postup při skládání 

jednoduchých tvarů 

Pomůcky: 
papír, nůžky, lepidlo, pastelky 

Postup práce: 

a) hlava: 
1. Čtverec papíru přeložíme podle přerušovaných čar a 



Pejsek 

Úkol: 
umět dodržovat přesný postup při skládání 

jednoduchých tvarů 

Pomůcky: 
papír, nůžky, lepidlo, pastelky 

Postup práce: 

a) hlava: 
1. Čtverec papíru přeložíme podii 

\ šipky-
2. B.0I11Í dp př< hneme aperem doza 
3. HcAifcipy p žhneme ve^s^iěru sip 
4. Hlavu p§a oí dobime. 

rkufTúéní: 
1. Stočíme po 

vystřihneme 
2. Nakonec přilep 

zadiii 

© 
C pomocí nůžek 

cetmy. 
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iStr"* 

sm 
IfJíMtÉt 

ü r i j u s c i - u i 

Tělo myšky zhotovíte ohnutím jedno-
ho šedého papírového proužku dlou-
hého 21 cm a širokého 1,5 cm nejpr-
ve po I cm a potom po 12,5 cm. 
Zbývá vám ještě 7,5 cm dlouhý zby-
tek proužku. 

1 cm dlouhý kousek proužku na-
lepte na protilehlý konec. Vznikne 
tak oblouk, který na jedné straně 

J e m n ě stlačíte jako čumáček. 
****** 

Uši tvorí po obou stranách zaoblený 
4,5 cm dlouhý a 1,5 cm široký papíro-
vý proužek. Uši připevněte zespodu 
na hlavu a ohněte je směrem nahoru. 

Proužek s očima je dlouhý 3,5 cm a ši-
roký 1 cm. Oba konce zaoblete. Oči 
namalujte nebo nalepte (bílé a černé 
lepicí puntíky o průměru 8 mm). Prou-
žek připevněte na hlavu a oči ohněte 
dozadu. 

Ocásek se skládá z 16 cm dlouhého 
a 7 mm širokého proužku, jehož ko-
nec zastřihněte do špičky. 



Příloha číslo 6 - Vypracované pracovní listy 



Úvodní lekce : Hello!... Ahoj! 

Hello! 

Who is it? 

I am a boy/a girl. 

What is your name? 

My name is 



1. lekce: What is your name?... Jaké jméno máš? 

Najdi cestu domů.Vybarvi si holčičku / kluka. Opakuj věty pod obrázky. 

Hello! 

This is a boy. 

I am a boy. 

This is a girl. 

I am a girl. 



2. lekce: Who is it?... Kdo je to? 

Opakuj věty pod obrázky. Odpovídej na otázku: Who is it? 

Listen to me. Repeat after me. 

Who is it? 

\ 

This is my mother. 

c = J 

This is my father. 

This is my grandma. This is my grandpa. 



2. lekce: Who is it? 

Je to správně? Domaluj obrázky podle vzoru. Opakuj při tom věty. 

Use the pencil. Colour the picture. 

This is my father. 

This is my mother. 

This is my grandma. 

This is my grandpa. 



3. lekce: What is it? ... Co je to? 

What is it? 

Animals: mouse, cat, dog, fish, bird, pig 

This is a ... 

a dog 

a cat 

a mouse 



3. lekce: What is it? 

Je to správně? Vymaluj jen obrázek, který odpovídá textu. Obrázky, které 
neodpovídají, škrtni: X. .... Colour the picture. 

This is a dog. 

This is a cat. 

Spoj čarou graficky stejné obrazce. ... Connect the pictures. 



4. lekce: Big and small...Malý a velký 

Pojmenuj, co je na obrázcích. Opakuj v angličtině. Listen to me and repeat after me. 

The cat is white. 

The cat is big. 

Vyber podle velikosti, ze které mističky bude jíst kočka a ze které myška. 

Connect the pictures. 

What is it? 

^ j The mouse is black. 

The mouse is small. 



4. lekce: Big and small 

jpoj obrázek, nápis a písmenko podle velikosti. Opakuj věty. 

The mouse is small. 

MOUSE 

/ 
j 

What is it? 

CAT 
1 

\ 

M M 
\ 
\ 

C 



5. lekce: What colour is it?... Jaká je to barva? 

Vybarvi si barvy na paletě podle diktátu. ... Use a pencils. 

What colour is it? 

blue 

red 

green 

black 

yellow 

What is it? 

Vybarvi si obrázky podle písničky. 

The Sun is yellow. 
Cloud is black. 
Grass is green. 
Flower is red. 

.Colour the pictures. 



5. lekce: What colour is it? 

Vybarvy tužky podle nápisu. Spoj podle diktátu. ...Listen to me. 

Flower is red 

Claud is black, 

Najdi, který obrázek má tužka vybarvit. 
Podle toho zvol ke každé správnou barvu - červená, žlutá, zelená. 



6. lekce: What are they doing ? ... Co dělají? 

Opakuj věty pod obrázky. Odpovídej na otázku: What are they doing ? 
Listen to me. Repeat after me. 

My mother is cooking . 

My grandpa is sleeping. 

My father is reading. 



6. lekce: What are they doing ? 

Je to správně? Vymaluj jen obrázek, který odpovídá textu. Obrázky, které 
neodpovídají, škrtni: X. .... Colour the picture. 

My mother is cooking. 

My grandpa is sleeping. 



Príloha číslo 7 - Fotodokumentace 






