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Pracovní list 

Než se pustíme do problematiky čtení, pojďme se na chvíli zamyslet nad
naší prací učitele a naším posláním. 

K tomu vám bude sloužit několik následujícíh otázek.
Odpovědi Báry a Jitky najdte na konci tohoto pracovního listu.

Proč učíš děti cizí jazyk?

Co je pro Tebe v hodině TOP?

Co je ve Tvé  hodině TOP pro děti?

Je tam něco, co bys chtěl/a aby bylo mezi TOP a ještě to tam není?

Co je pro Tebe nejdůležitější děti jazykově naučit?



Bude prima, když nám dáš vědět, v čem Ti otázky pomohly a jestli jsi měl/a
nějaký aha moment.
Pokud Tě zajímají naše odpovědi, tak je najdeš na konci tohoto pracovního listu.
:-)

TIPY NA AKTIVITY, CO ZAZNĚLY VE VIDEU
Hlásková hra spočívá v přiřazování písmen k předmětům, nebo obrázkům podle
první hlásky. Pozor nikoliv písmena. Dětem nejdříve všechny předměty
představíme jménem nebo se dětí zeptáme, jak se daný předmět jmenuje/řekne
anglicky a pak se ptáme, jakou hlásku slyší na začátku a později i na konci. 
Hláskovou hru můžeš napasovat na hru "I spy with my little eye something that
starts/ends with ..."

Krátký příběh nebo básnička z krátkých slov 
Sestav si s dětmi krátký příběh, klidně můžeš využít The fat cat. Nejdřív si s dětmi
vysvětlete klíčová slova, pak to spojte s obrázkem a když už děti umí příběh/
básničku z paměti, zkuste ji číst, nejdřív první větu, pak druhou,... Pak nech děti,
ať se samy sestaví z rozstříhaných slov zase první větu, druhou, až sestaví celý
příběh.
Pro inspiraci sdílíme text The fat cat:
There was a cat. The cat was fat.
The fat cat sat on a mat. The fat cat sat next to other cat.

Rhymes : najdi si pár slov, které se rýmují (začni s tří až čtyřpísmenkovými) a k
nim jednoduché obrázky. Děti mohou hrát pexeso s obrázky, pak mohou
přiřazovat slova k obrázkům, a nakonec hrát pexeso, kde v páru bude obrázek a 
 psané slovo. 
Například slova: book, hook, broom, room, peel, heel, box, fox, jam, ham, dog,
log, wig, pig, tap, map, pot, dot.

Věty a otázky a odpovědi na komunikační kruh: děti už určitě znají některé
fráze, otázky a odpovědi. Sepiš si je a k tomu přidej i fráze/věty, které chceš, aby
se naučily. Věty vytiskni, zalaminuj, rozstříhej a vylep je na zdi třídy, nebo je
použijte na konverzačně-čtecí chvilky na kruhu.



Naše odpovědi na naše úvodní otázky:
Co je pro tebe v hodině top? 
Jitka: Přirozenost dětí, jejich nadšení, jejich energie, objetí a také hlášky typu:
"To bylo krátký.... To už je konec? "
Bára: Ta neuvěřitelná energie, co proudí. To nadšení a ryzí radost. A dojímají mě
prohlášení typu: Baru, já tě mám tak ráda, načež následuje objetí a já mám
rozdrcená žebra :-)

Co je top pro děti ve tvé hodině? 
Jitka: Že mají mou pozornost, jsem s nimi na jedné vlně, že setkání mají přesah a
děti objevují nové věci a rozšiřují své obzory.  Mohou si ze mě dělat legraci, což
při určitých hrách hojně využívají. :-)
Bára: Že jsme parťáci, že jsme si rovni, že děláme všechno spolu. Když mají
skákat, skáču také, když mají něco podlejzat, dělám to také. Že mají stoprocentní
pozornost a že se mnou dělají nové věci, na které ze školky nebo školy nejsou
moc zvyklí a vídím, že je to baví a rozvíjí i v jiných sférách, než jazykových.

Co je pro tebe nejdůležitější děti jazykově naučit? 
Jitka: Hlavně porozumět a přijmout cizí jazyk, jako přirozený komunikační
prostředek. Pak mluvit a číst, aniž by měly obavu z chyby. Baví mě "brblání"
fráze, kterou se právě naučily.
Bára: Že se jazyku nebojí, je jim foneticky známý. Naučit je pro ně vhodný
jazyk, aby ho mohly ony samy používat (př. I want the ice cream please). A také
aby mluvily vždy v kontextu a neučily se izolovaná slova. 

Zůstaňme v kontaktu:
@deti_a_cizi_jazyky        @anglictina.pro.deti

Bude prima, když nám dáš vědět, jestli Ti pracovní list pomohl, nebo inspiroval.

Pokud se Ti naše tipy na aktivity líbí, tak tady je odkaz na náš 
"Vymazlený balíček aktivit do hodin angličtiny".  

Jedná se o soubor 20 aktivit, které jsou komplet hotové a připravené do hodin angličtiny pro děti.
Pořádáme také workshopy pro lektory na několik témat z oblasti cizí jazyky a děti. 

Mrkni na naše webovky, dozvíš se více: 
www.detiacizijazyky.cz    a    www.jitkatuzova.cz

 

https://www.jitkatuzova.cz/pro-lektory-jazyku/
https://www.detiacizijazyky.cz/prolektory
https://www.jitkatuzova.cz/pro-lektory-jazyku/

