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PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER !
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Vyučovací školský rok: 2020/2021

Vyučujúci: Bc. Gabriela Jurčová

Anglický jazyk sa v materskej škole vyučuje formou krúžkovej činnosti. Absolvujú ho deti, 
ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Organizuje sa v poludňajších hodinách u detí predškolského veku (5-6 rokov) na základe
informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
Vyučovanie anglického jazyka prebieha v I. triede 4 - 5 ročných detí.

 párny týždeň: streda od 12:30 - 13:00 hod  

 nepárny týždeň: pondelok a streda od 12:30 –13:00   hod.  

Osvojovanie si cudzieho jazyka už od predškolského veku má nasledujúce pozitívne stránky:

 Osvojenie si prirodzenej výslovnosti a intonácie
 Podpora intelektového a mentálneho rozvoja
 Pružné myslenie
 Prirodzené vyjadrovanie sa v cudzom jazyku bez zábran
 Lepšie všeobecné verbálne a komunikačné schopnosti
 Lepšia schopnosť zovšeobecňovania,  napr.  v chápaní  obsahu kontextu bez znalosti

všetkých cudzích slovíčok
 Lepšia prispôsobivosť v rôznych komunitách a sociokultúrach v budúcnosti

Charakteristika:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívam vlastný metodický materiál, ktorý je
spracovaný podľa učebnice Moja prvá angličtina s Montessori. Táto učebnica je určená pre
deti od 3 do 6 rokov. 

Obsah a rozsah učiva:

Vychádzala som z rozsahu poznatkov o sebe a okolitom svete, ktorý majú deti daného veku
už osvojené.  To znamená,  že  dieťa  sa učí  o  farbách,  hračkách,  častiach  tela,  pomenovať
členov rodiny, ich oblečenie, o zvieratkách, častiach domu a jeho zariadení, o jedle, ovocí,
zelenine, opisuje základné aktivity, atď. Použitá gramatika je veľmi jednoduchá – prítomný a
prítomný priebehový čas. Základom je britská angličtina. Dieťa si osvojuje aktívnu slovnú
zásobu v celých vetách, pretože cieľom je vytvorenie správneho základu ku komunikačným
zručnostiam v jazyku a nie iba zásoba slovíčok.

Anglický  krúžok –  je  zameraný  na  oboznamovanie  sa  so  základmi  cudzieho  jazyka
prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti naučia



jednoduchú  pieseň,  báseň  so  slovnou  zásobou  danej  tematiky,  opakujú  slovnú  zásobu
použitím rôznych didaktických metód a foriem.

Cieľ záujmového krúžku:

Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a
využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.

Učebné zdroje:

Štátny vzdelávací  program (ŠVP), názorné pomôcky, obrázkový materiál,  pexesá, makety,
maňušky, audio nahrávky a pracovné listy, IKT,

Použitá literatúra:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívam vlastný metodický materiál, ktorý je
spracovaný podľa učebnice Moja prvá angličtina s Montessori. Táto učebnica je určená pre
deti od 3 do 6 rokov a Štátny vzdelávací program (ŠVP).

Metódy práce:

Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to metódy: 
 Direct method – priama metóda výučby založená na otázkach a odpovediach
 Total Physical Responce– metóda založená na pohybe
 názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí,

vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...

Formy práce:

Skupinová práca, individuálna práca, frontálna.

Postupy:

So zreteľom na predškolský vek postupujem od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k 
neznámemu.



ČASOVO – TÉMATICKÝ PLÁN VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA PRE
DETI V MATERSKEJ ŠKOLE

Október

1. BOZP                                                                   Bezpečnosť, pravidlá a činnosť krúžku
2. Greetings / Introduce yourself                          Pozdravy / Predstavenie sa
3. Kids alphabets / My Family                              Detská angl. abeceda / Moja rodina
4. Fruit and Vegetable                                           Ovocie a zelenina

November

1. Days of the week / Season, Weather                  Dni v týždni / Ročné obdobie, Počasie
2. Geometric shapes / My Kites                             Geometrické tvary / Môj šarkan
3. Everyday expression / My Birthday                 Každodenné výrazy / Moje narodeniny
4. Means of transport / Jobs                                  Spôsob dopravy / Povolania

December

1. Christmas time / Draw a Christmas card         Vianočný čas / Vianočná pohľadnica
2. Repetition of knowledge                                     Opakovanie vedomosti
3. Presentation for parents                                     Prezentácia detí pred rodičmi

Január

1. Animals from the forest / Animal stories           Zvieratá z lesa / Príbehy o zvieratách
2. Clothes / My Accessories                                     Oblečenie / Moje doplnky
3. Around the World / London                               Okolo sveta / Londýn

Február

1. My body / Parts of the face                                  Moje telo / Časti tváre
2. Emotions / Happy Valentines                              Pocity / Šťastný Valentín
3. Opposite words / Prepositions                             Slová opačného významu / Predložky
4. Olympic games / Pirates and Princess                Olympijské hry/ Piráti a princezné



Marec

1. Fairly Tale: “Little Chesnut” – Listen the story       Vypočuť si rozprávku o Gaštankovi
2. Play the story: “Little Chesnut”                                 Hrať príbeh o Gaštankovi
3. Create animals from the story                                    Vyrobiť zvieratá z príbehu
4. Presentation for the kids, parents                               Prezentácia pre detí, rodičov

Apríl

1. Happy Easter / Create Easter card                            VeľkáNoc/ Tvorba pohľadnice
2. Animals from the Farm / Flowers                              Zvieratá z farmy / Kvety
3. Rooms in the house / In the Kitchen                          Izby v dome / V kuchyni
4. In the shop - food and drinks / In town                     V obchode – jedlo a nápoje / V meste

Máj

1. Dance with me! / Dancing and singing                       Tancuj so mnou! / Tancuj a spievaj
2. Family day – dance presentation for parents            Deňrodiny – tanec pre rodičov
3. Animals from the ZOO / Space                                   Zvieratá v ZOO / Vesmír
4. Goodbye Kindergatren haloo First Grade!               Zbohom škôlka, ahoj prvá trieda!

Vypracovala: Bc. Gabriela Jurčová
                                                                                             ( koordinátorka krúžku )




