Mateřská škola, České Meziříčí

CIZÍ JAZYK V PROGRAMU MATEŘSKÉ ŠKOLY
S výukou cizího jazyka jsme v naší MŠ začali ve školním roce 2004/2005.
Rodiče, kteří mají zájem, aby se jejich dítě účastnilo výuky angličtiny formou
hry, přihlaste se u paní učitelky ve žluté třídě. Rodiče si tuto službu hradí – 75
Kč za odučenou hodinu
Charakteristika a cíle:

Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem a zdůraznit výhody znalosti cizích jazyků

Očekávané výstupy:

Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a
dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem,
učí se je používat.
Věková skupina: 5-7 let

Organizace:

Angličtinu jsme zařadili jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Výuku anglického
jazyka umožňujeme pouze předškolním dětem, vždy okolo15 dětí. Výuka probíhá ve Žluté třídě.
Lekce anglického probíhá jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 12.00 do 13.00 hodin.
Na konci každého školního roku probíhá besídka dětí pro rodiče, která je ukázkou toho, co se děti
během roku v mateřské škole naučily.
Výuka cizího jazyka pokračuje i v první třídě základní školy a tím není přerušena návaznost.

Výuka hrou

Seznamování s AJ obsahovala všechna pozitiva výchovně-vzdělávací práce s předškolními dětmi.
Mluvní i osobnostní vzor učitele, výslovnost, užité metody a organizace práce i pedagogický takt
byly výrazně kvalitními atributy její činnosti.
Lektor učivo přizpůsobuje věku předškolních dětí, vyrábí pro ně pomůcky, obrázky, používá
nahrávky CD, padák pro děti. Vše probíhá formou her, děti zpívají, učí se říkanky, hrají pohybové
hry. Děti vnímají hodinu angličtiny spíše jako hru, která je baví. Pracuje skupinově i jednotlivě a
dokáže odměnit děti sladkostí, nebo obrázkem.
Velmi oceňuji nejen způsob výuky a přístup k dětem během celého školního roku a snahu
přizpůsobovat angličtinu co nejvíce chápání dětí předškolního věku, a to zajímavým a pro ně
zábavným způsobem.

Cizí jazyk v MŠ

Cizí jazyk má za dodržení určitých podmínek své místo. Podmínky spočívají ve výběru kvalitního
lektora, v jeho přístupu k dětem, v přizpůsobení výuky věku dětí. Anglický jazyk navštěvují děti
přiměřeně zdatné. Snažíme se v naší mateřské škole vytvořit adekvátní podmínky pro výuku cizího
jazyka, děti si jeho základy osvojují velmi rychle a spontánně. Je důležité, aby děti pochopily smysl,
proč je dobré umět se domluvit cizím jazykem..

Evaluace:

Výuka AJ souvisí s rozvojem všech oblastí a staví na již poznaném. Výuka podporuje sebevědomí
dětí, jejich soustředění paměť, vůli, celkový přehled a myšlení. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do
života, ale také rozvíjí další kladné stránky osobnosti, důležité pro budoucí plnohodnotný život.
Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i rodičů.

