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Pomozte vašemu
dítěti naučit se
anglicky

Aktivity, které s dětmi můžete
dělat doma.
Výuka angličtiny pro děti by měla zábavná a inspirativní. Zde je
několik nápadů, které můžete s dětmi vyzkoušet doma.
Čtení
• Podporujte vaše dítě, aby si četlo anglické knížky se zajímavými
obrázky a tématy.
• Rozstříhejte krátký příběh (např. komiks) na několik částí. Potom
dítěti zadejte, aby obrázky poskládalo zpět. Nakonec si příběh
společně přečtěte.
Psaní
• Podporujte vaše dítě, aby kreslilo obrázky a vyrábělo plakáty.
Požádejte jej, aby k obrázkům napsalo popisky.
• Vyberte pár slov, které už vaše dítě zná. Napište je s chybami.
Požádejte vaše dítě, aby se vžilo do role učitele/ky a opravilo
vám pravopis.
• Zepteje se vašeho dítěte na jeho oblíbený obrázek. Řekněte mu,
aby o něm napsalo příběh v délce 20–30 slov.
Poslech
• Společně s dítětem poslouchejte a dívejte se na anglické
programy. Vypněte zvuk. Nechte vaše dítě hádat, o čem lidé
mluví. Potom si nahrávky znovu poslechněte. Mělo pravdu?
• Hrajte s dětmi hry, například hádanky typu: Vidím něco, co
začíná na písmeno…
Mluvení
• Najděte jednoduché komiksy. Řekněte dítěti, aby podle obrázku
vyprávělo příběh.
• Během jízdy autem dítě požádejte, aby pojmenovávalo věci,
které během jízdy vidí. To auto je červené! Vidím tři autobusy!
Akceptujte chyby. Důležité je, aby se dítě nebálo mluvit.

Slovní zásoby a gramatika
• Používejte seznam slov pro Young Learners na hru Pictionary. Každý hráč musí
něco nakreslit aniž by sal slova nebo promluvil. Ostatní hráči musí hádat, co kreslí.
• Dejte dítěti seznam věcí, které má najít. Například strom, pták, něco „žluté“, něco
„staré“. Tuto hru si můžete zahrát na procházce, během deštivých dní doma anebo
během dlouhé cesty autem.
• Stáhněte si výukové karty/flashcards na procvičování slovíček.
www.cambridgeenglish.org/young-learners-flash-cards

Používejte bezplatné zdroje
Newsletter pro rodiče
Zaregistrujte se k odběru našeho bezplatného newsletteru
a získejte tipy a doporučení na aktivity, které vašemu dítěti
pomůžou naučit se lépe anglicky.
www.cambridgeenglish.org/english-for-children

Výukové aktivity
Stáhněte si zdarma zdroje, které pomůžou vašemu dítěti
procvičovat dovednosti testované během zkoušek Cambridge
English: Young Learners.
www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
activities-for-childrevn/

Zpívejte a učte se
Podívejte se na naši sérii videí s titulky zdarma – děti
můžou zpívat s videem a procvičovat si slovní zásobu.
www.cambridgeenglish.org/sing-and-learn

Hry
Najděte si interaktivní hru zdarma, která vašemu dítěti pomůže procvičovat si angličtinu
zábavným a motivujícím způsobem.
www.cambridgeenglish.org/games

Přípravné materiály na zkoušku
Stáhněte si vzorové testy, seznam slov, plakáty, a stupnici pokroku, abyste pomohli
vašemu dítěti přípravit se na zkoušku.
www.cambridgeenglish.org/exam-preparation

Cambridge English: Young Learners (YLE)
Série zkoušek založená na zábavných aktivitách. Cambridge English: Young Learners
začíná na začátečnické úrovni a pokračuje na vyšší úroveň zkoušek tak, aby si vaše dítě
zlepšovalo angličtinu a budovalo sebevědomí krok za krokem.
Všechny naše zkoušky procvičují 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení a poslech. .
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