
 

 

 

 

 

www.ucimesrdcem.cz Facebook: @ucimesrdcem.cz          Mgr. Vendula Chrbjátová            Mgr. Irena Lněničková          Tel: 728971500 
 

 

 

                
 

 

Cílem kurzu angličtiny je seznámit se a naladit se na tento jazyk hravou formou, rozvíjení 

řečových a jazykových schopností dítěte. V rámci kurzu probereme s dětmi několik 

tematických celků, jako je jídlo, zvířátka, roční období, oblečení, barvy, aj. Seznámíme se 

se základními konverzačními frázemi. Forma výuky je kombinace poznávání, procvičování 

a upevňování slovní zásoby hravou formou, pohybovými hrami, písničkami. 

 

Obsah jednotlivých lekcí kroužků: 
 

 Opakující se rutina na začátku a na konci hodiny - pozdrav, uvítací písnička 

 

 Opakování starší, již naučené slovní zásoby formou hry a pohybových aktivit 

 

 Prezentace nové slovní zásoby, popř. pokračování v dané slovní zásobě a následné 

procvičení 

 

 Vybarvování, kreslení, či tvořivá činnost spojená vždy s daným tématem hodiny 

 

 Jednotlivé lekce jsou provázeny anglickými písničkami, říkankami, hrami související s 

probranými tématy. 

 

Témata  

Témata a jejich pořadí bude upraveno dle aktuálních potřeb dětí. 

 

 My family and me  Já a moje rodina 

 Colours    Barvy 

 On the farm    Na farmě 

 Weather    Počasí  

 Seasons of the year  Roční období 

 Numbers    Čísla 

 Halloween    Halloween 

 Food and drink   Jídlo a pití 

 In the restaurant   V restauraci 

 At home    Doma 

 Shopping    Nakupování 

 Sports    Sporty 

 In the ZOO    V ZOO 

Děti k jednotlivých tématům obdrží  materiály se slovíčky, frázemi a další výukové materiály. 

Angličtina 

pro 

nejmenší 

 Travelling    Cestování  

 Christmas    Vánoce 

 In the forest   V lese 

 Toys     Hračky 

 In the mountains   Na horách 

 In the kindergarten  Ve školce 

 Easter    Velikonoce 

 Fairy-tale world   Pohádky 

 My face    Můj obličej 

 My body    Mé tělo 

 Let´s move    Hýbejme se 

 In the garden  Na zahradě  

 Holiday   Prázdniny 
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Počet lekcí:  
 Celkem 30 lekcí – 15. lekcí v 1. pololetí (září – leden), 15. lekcí v 2. pololetí (únor – 

červen), přesný čas a termíny budou stanoveny na základě potřeb Vaší školky 

 

 Délka lekce: 45 minut 

 

Cena / 1 dítě: 1900 Kč 

Výuka proběhne v počtu minimálně 5 dětí ve skupině 

 

 

Přihlášky, platba: Přihlášky ke stažení na našem webu, vyplněné a podepsané zaslat 

mailem (či po dohodě osobně) do pátku 7. 9. 2018, platba kroužku nejpozději do 14.9. Po 

obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura s platebními údaji. Dítě je přihlášeno na 

kroužek až po obdržení platby na účet.  
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