
Jazykový program Come and Play – Podmínky pro přihlášení 

V předškolním a ranném školním období děti citlivě vnímají intonaci, tón hlasu, výslovnost a proto je 
vhodné začít s angličtinou právě v této době. Čím dříve se dítě seznámí s cizím jazykem, tím dříve si 
ho osvojí. Brzy porozumí obsahu, aniž by rozuměly jednotlivým slovům. 
Činnosti a aktivity v hodinách jsou postaveny na prožitku a největší důraz je proto kladen na prvek 
zábavy a hravosti. To, co děti baví, si zapamatují snadněji. Učení proto probíhá formou her, říkadel, 
říkanek a písniček. 

Jazykový program Come and Play podle metodiky Wattsenglish 

Metodický program postupuje od porozumění k vyjadřování a od konkrétních věcí k obecnějším. Děti 
proto po osvojení názvů konkrétních věcí (např. pes) začnou přidávat atributy (velký pes, hodný pes), 
až se v závěru dostávají k vyjadřování postojů (mám/nemám rád/a psy), schopností (pes umí běhat), 
vlastnictví (mám/nemám psa) a dalším výrazovým prostředkům, ke kterým jazyk slouží. Dětem jsou 
nové jazykové prostředky nejprve zajímavými formami představovány, poté jsou prostřednictvím 
zábavných technik (nebo vhodných aktivit vyžadujících pouze neverbální reakce) upevňovány a 
posléze zaktivovány při hrách a rozmanitých činnostech, ve kterých děti získanou slovní zásobu užívají 
v praxi. 

Program zpracovává britská společnost Wattsenglish Ltd., která rovněž dále vzdělává rodilé mluvčí na 
základě akreditace pro vzdělávání učitelů předškolních a mladších školních dětí. Tato akreditovaná 
společnost zpracovávala pro MŠMT, resp. Výzkumný ústav pedagogický, první a zatím jediné ucelené 
metodické materiály pro cizojazyčné vzdělávání předškolních dětí (v podobě publikace a 
audiovizuálních aktivit pro učitele), které byly v České republice vydány. 

Metodická forma práce: 

1. Práce se všemi dětmi ve třídě, při komentování běžných činností – oblékání, režimové 

momenty (odpočinek, vstávání, hygiena, příprava na stolování, stolování, pojmenovávání 

potravin, časových vztahů, činností…). 

2. Navazování na Třídní učební plán – na týdenní téma. Činnosti a aktivity jsou postaveny na 

prožitku a největší důraz je proto kladen na prvek zábavy a hravosti. To, co děti baví, si 

zapamatují snadněji. Učení proto probíhá formou her, říkadel, říkanek a písniček. Děti 

pracují formou prožitkového učení, využívají metodiky Zdravé abecedy – Jak se dělá jídlo, 

Vnitřní pohoda, Zdravé prostředí a Zdravý pohyb. 

3. Rozdělení dětí do skupin  

 Začátečníci – nové děti 

Děti velice rychle zjistí, že anglicky mluvící prostředí je stejně přátelské jako české. Čím více 
začínají rozumět, tím více roste jejich zdravé sebevědomí. Mohou v jednoduchých frázích 
popsat své okolí, vyjádřit svůj názor nebo pocit. Získávají především cit pro jazyk, tzv. si jej 
"naposlouchají". Prohlubuje se jejich pasivní znalost jazyka, nejen jednotlivých slov, ale i 
způsob stavby vět, otázek apod., kterým rozumí, i když je zatím nepoužívají. 

Postupně se s oblibou zapojují do pohybových her nebo rozmanitých činností, při kterých 

aktivně využívají získanou slovní zásobu. Nemají potíže spontánně reagovat za pomoci nových 

jazykových prostředků. Začínají si s jazykem hrát, a jestliže chtějí něco sdělit, snaží se 

maximálně využít nejen toho, co znají, ale také hledají, jak říct věci po svém.. Vzájemná 

komunikace dětí v angličtině není výjimkou. 



Pokročilé děti, které již v programu Come and Play  v MŠ pracovaly. 

K výše uvedeným procesům rozšiřujícím jazykovou vybavenost dětí přidává jejich aktivní podíl 

na učení. Značná část pasivní slovní zásoby se začíná měnit v aktivní. Děti přestávají mít 

problém dorozumívat se v anglicky mluvícím prostředí, čehož jsou rodiče svědky např. na 

zahraničních dovolených… 

Organizační forma:  

Program Come and Play bude probíhat střídavě v práci ve skupinách a společných, běžných 

činnostech či námětových hrách. Práce ve skupinách budou probíhat buď ve třídě, či herně, 

podle plánu a přípravy anglické učitelky ve spolupráci s třídní učitelkou.  Rodiče mohou 

komunikovat s učitelkou angličtiny prostřednictvím e-mailu, na který bude učitelka zasílat 

informace o tématech, slovíčka informace o zapojení se dětí atd.  

Cenová kalkulace programu: 

Starší děti (pokročilí – Sluníčka)   2 hodiny týdně ( pondělky  a středa)   
14:00 – 15:00 
Paušální cena za měsíc: 400,-Kč 
Cena  obsahuje : 
Lektorné učitelky angličtiny 
Provozní náklady, které vycházejí  ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Zisk pro školu, který vychází ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Cena neobsahuje  set pomůcky Wattsenglish  - tento si zakoupí  pro své dítě rodiče samostatně 
(cca 650,-Kč) 
 
Mladší děti  (začátečníci - Sluníčka)  1 vyučovací hodinu týdně ( pondělí) 
15:00 – 15:45 
Paušální cena za měsíc: 200,-Kč 
Cena  obsahuje : 
Lektorné učitelky angličtiny 
Provozní náklady, které vycházejí  ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Zisk pro školu, který vychází ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Cena neobsahuje  set pomůcky Wattsenglish  - tento si zakoupí  pro své dítě rodiče samostatně 
(cca 650,-Kč) 
 
Mladší děti (začátečníci – Broučci + Koťata)  1 vyučovací hodinu týdně (úterý) 
14:30 – 15:15 
Paušální cena za měsíc: 200,-Kč 
Cena  obsahuje : 
Lektorné učitelky angličtiny 
Provozní náklady, které vycházejí  ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Zisk pro školu, který vychází ze Směrnice o doplňkové činnosti školy 
Cena neobsahuje  set pomůcky Wattsenglish  - tento si zakoupí  pro své dítě rodiče samostatně 
( cca 650,-Kč) 
 
Svým podpisem vyjadřujeme souhlas se zařazením dítěte do odpoledního programu Come and Play a 
zároveň akceptujeme cenové podmínky a souhlasíme, že svému dítěti zakoupíme výukové materiály 
Wattsenglish.   
 
 
 
V Liberci:        Podpis zákonného zástupce: 


