
Jazyková škola HelloGoodbye  

- vyučuje anglický jazyk v Mateřských školkách!  

Proč se učit nový jazyk již od tak mladého věku?  

Zde jsou výňatky názorů lektorů, učitelů, profesorů s mnohaletými zkušenostmi: 

 Výuka cizího jazyka dává dětem možnost dalšího roz voje. Pokud pedagog získá 

důvěru dětí a utvoří program tak, aby děti bavil a přinášel jim radost, lze 

dosáhnout kvalitních výsledků. Celkově se výborně rozvíjí paměť dětí a jejich 

logické myšlení. Je podporováno zdravé sebevědomí dítěte, schopnost prosazov at 

se, ne však na úkor ostatních, a také nestydět se za nezdary. Pedagog je v tomto 

případě dítěti partnerem, jenž mu podává pomocnou ruku při získávání nových 

schopností.  

 Starší děti a dospělí jsou při studiu cizího jazyka pod tlakem, který předškoláci 

neznají. Školka je prostředím, kde se děti mohou uvolnit a kde jim je dobře a čeká 

tu na ně mnoho zábavných aktivit .  

 Výuka jazyka je tak trochu věc sluchu. Stejně jako nám utkví písně z raného 

dětství, utkví i základy cizího jazyka, které malé dítě vnímá. Lz e na ně kdykoli 

navázat.  

 Předškoláci jsou nepopsané listy. Měla jsem možnost vyzkoušet si podobný styl 

práce s žáky 1. až 3. třídy základní školy. I když se děti o angličtinu zajímaly, 

posouvaly se pomaleji. Přece jen už měly hlavičku plnou matematiky, češ tiny, 

prvouky.“  

 Jazyková výuka v mateřských školách ulehčí dítěti pozdější učení se cizího jazyka. 

Zároveň panuje názor, že rozvíjí myšlení a přispívá k zlepšení komunikačních 

schopností dítětě, přináší nové zkušenosti.  

 

Jaké materiály a metodiku používáme k výuce? 

Výuku vedeme hravou formou. Děti mnohokrát ani nespozorují, že by se něčemu učily. Děti využívají 

pohyb, gesta a mimiku. Aktivity se stále obměňují. Hrajeme hry, zpíváme, tančíme, soutěžíme, tvoříme. 

 Napomáhá nám k tomu metodika ze Super Simple, která byla založena v roce 2005, učiteli 

soukromé jazykové školičky Knock Knock English v Tokiu. Super Simple Learning materiály, 

oceněné mnohými prestižními cenami, jsou nyní používány ve školách, školkách a domácnostech 

ve více než 150 zemích světa, jejichž zásluhou se děti učí s jistotou a úsměvem. 

Výhody Super Simple Písniček: 

 Tempo je pomalé a slova lehce srozumitelná, ideální pro kurzy angličtiny určené dětem 
(od 1 roku do10 let) nemajícím angličtinu jako první jazyk. Písničky mají velmi jednoduchá 
slova i melodi, jsou příjemné, melodické, lehce zapamatovatelné, pomáhají dětem naučit 
se základní pojmy, rozšiřují slovní zásobu.  

http://iparentingmediaawards.com/winners/10/5034-1-391.php


 

 Od října 2012 jsme se vyškolili v nové celosvětově oblíbené Genki English, zábavná 
bezučebnicová metoda výuky. 

 Výhody Genki English: 

 Program Genki English je specifický svým ojedinělým přístupem k výuce jazyků. Jedná se o 
nekonvenční metodu, kde se hlavní důraz klade nejen na poslech a mluvení, ale hlavně na  
zábavu. Speciální výukový software, který je pouštěn na interaktivní tabuli, umožňuje 
studentům seznámit se s novou slovní zásobou jak poslechem, tak i vizuálně. Každé 
slovíčko je současně doprovázeno i gestem, které student za pomoci lektora ihned 
provede. Tato trojkombinace pomáhá nová slovíčka daleko lépe vstřebat než při jejich 
klasickém drilování. Každé nové téma je završeno jednoduchou a chytlavou písničkou. 
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