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1. ÚVOD 

Každý, kdo se kdy učil cizí jazyk, dobře ví, jak těžké je učit se slovíčka a procvičit je tak, 

aby si je zapamatoval a dokázal je kdykoliv použít. Přitom stačí použít tří stupňovou 

metodu, která byla popsána již před téměř 100 lety, je používána v tisících školách 

napříč světem a její fungování je ověřeno výzkumy moderní neurovědy. 

 

GoKids English tuto metodu využívá od počátku svého vzniku ve všech kurzech pro děti 

od batolecího po školní věk. Díky této metodě se učení a trénování slovíček stává 

zábavnou hrou, do které se děti s chutí zapojí. Teď tuto metodu můžete využít i vy a 

pomoci dětem představit novou slovní zásobu a zároveň ji i dostatečně procvičit. V 

následujícím návodu se dozvíte, jak tuto jednoduchou metodu aplikovat u dětí v 

batolecím věku, školkovém věku i u malých školáků. 

 

Vzory cvičení a her můžete snadno aplikovat na jakákoliv témata pro různě staré děti. 

2. METODA A PRINCIP JEJÍHO VYUŽITÍ 

 

Tato jednoduchá metoda se skládá ze 3 kroků. Hlavním principem je, že každý krok musí 

dítě dokonale zvládnout než se posuneme k druhému kroku. Pokud dítě udělá chybu v 2. 

kroku, vrátíme se k 1. kroku a zkoušíme to dál. Podobně, pokud dítě udělá chybu ve 3. 

kroku, vrácíme se k druhému kroku. K procvičování jednotlivých kroků využíváme níže 

popsané hry a pomůcky, aby učení bylo v každém kroku pro dítě zábavné. 

 

3 kroky 

1. Představení slovíček 

2. Výběr správného slovíčka ze skupiny 

3. Správné pojmenování 

 

Na první pohled se tyto kroky zdají jednoduché a možná pro někoho známé. V různých 

formách jsou samozřejmě aplikovány v mnoha školách a i u domácího učení. Dokonalost 

této metody ale tkví ve správné aplikaci. Možná si vzpomínáte, jak učili slovíčka ve škole 

nás - využili první a třetí krok a přeskočili druhý. Navíc jim často chyběla další důležitá 

ingredience celého procesu a to je představování zábavnou formou a často i když jsme 

ještě nezvládli první krok, už po nás chtěli excelovat ve třetím kroku. Takže jak 

jednotlivé kroky aplikovat? 
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Hlavní zásady při učení 

Jak už jsme zmínili, tajemství úspěchu s touto metodou není ve znalosti 3 kroků, ale v 

jejich aplikaci. Úspěch se dostaví, pokud dokážeme udržet si pozornost dítěte a jeho 

zájem o učení. Je třeba tedy jednak používat pomůcky, které dítě zaujmou a odpovídají 

jeho věku a zároveň najít cestu, jak využít co nejvíce smyslů při učení slovíček. 

Použijeme-li obrázek - využíváme zrak. Spojení pojmu s obrázkem je daleko účinější než 

spojení psaného slova v jednom jazyku (češtině) s psanou formou téhož slova v 

angličtině. Pokud využijeme konkrétního předmětu - například figurku psa, pokud učíme 

slovíčko “dog” - pak využíváme navíc hmatu a samozřejmě také zraku. Kdekoliv to jde, 

můžeme učení oživit využíváním dalších smyslů - například chuti, pokud učíme názvy 

nápojů a dítě se zavázanýma očima určuje, zda právě ochutnalo džus, vodu, mléko nebo 

čaj. Učíme-li děti například názvy ptáků - kachna, slepice, kohout, káně - můžeme využít 

nahrávky jejich hlasů a využít tak dalšího smyslu - sluchu. Kreativitě se meze nekladou. 

Každé dítě je přirozeně zvídavé, a tak aktivity, které pro učení slovíček vybíráme, by 

vždy měly obsahovat pestrost a využití několika smyslů.  

 

Tímto způsobem jsou koncipovány lekce angličtiny pro děti GoKids. Nechybí v nich ani 

experimenty, říkanky, pohybové aktivity a kreativní tvoření na každé téma. V okamžiku, 

kdy dítě aktivita zaujme, jeho mozek začíná produkovat biochemické látky, které mu 

pomáhají v soustředění a uložení nového zážitku do paměti. 

 

 

 

Co se děje při této metodě z hlediska neurovědy 

V prvním kroku vytváříme nová spojení v mozku, která ale sama o sobě ještě dlouho 

nevydrží. Proto přichází další dva kroky, které se soustředí na opakování. Při něm vzniklá 

spojení sílí a upevňují se. To vede k dlouhodobému zapamatování si slovní zásoby. To, 

že u jednotlilvých kroků využíváme zábavné hry, které se mění, pomáhá jednak udržet 

soustředění dítěte a dále propojuje nová spojení mezi sebou a tím celá síť sílí - ve 

výzkumech se totiž ukazuje, že čím více různých aktivit na procvičení stejné dovednosti 

využijeme, tím dokonalejší bude naše zvládnutí učiva.  
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➢ 1. Krok - představení slovíček 

 

Teď, když už víme, jaké jsou hlavní principy, pojďme se podívat na to, jak může první 

krok vypadat v praxi.  

 

Jednak zvolíme přiměřený počet slovíček. Začínáme s menším množstvím, například 

pouze 2 nebo 3 podle věku a dovedností dítěte a postupně přidáváme další.  

 

Použijeme obrázky, které představují konkrétní slovo a pokud je to možné i předměty - 

učíme-li například pojmenovat nábytek v místnosti, ukazujeme na něj, učíme-li slova pro 

pohyb (skákat, tleskat, chodit…), předvádíme je, učíme-li zvířata, použijeme například 

hračky, které je představují. 

 

V angličtině slovíčka představujeme vždy v jednoduché větě “This is a ….” například 

“This is a dog”. Pokud učíme například přídavná jména, využijeme slovo, které dítě již 

umí (např. dog) a věta bude znít “This is a small dog.” 

 

 

 
 

 

 

Tímto způsobem pojmenujeme všechny předměty, které mají slovo představovat - 

příklad obrázek psa, hračku představující psa a u větších dětí i kartičku se slovem “dog”. 

U obrázků a hraček představující věc nebo zvíře se snažíme vybrat co nejrealističtější 

vypodobení. 

 

Zejména u malých dětí je vhodné pracovat na zemi a ohraničit si pracovní prostor malým 

jednobarevným koberečkem. Pokud pracujeme na stole, ujistíme se, že stůl je čistý, 

abychom nepořádkem neodváděli pozornost dítěte. 
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Rozložíme věci, které představují slovíčka. Jednu věc pro každé slovíčko. Získáme si 

pozornost dítěte - např. otázkou “Are you ready?”, kterou můžeme doplnit i zvednutým 

palcem, abychom dali dítěti možnost odpovědět i bez použití angličtiny. Toto je vhodné 

zejména u dětí, které s anglčtinou začínají. Pak postupně na každý z předmětů ukážeme 

a anglicky je pojmenujeme. “This is a dog.”, “This is a cat.” atd. 

 

Tip: Nikdy u toho nemluvte česky. Učíte tím dítě myslet v angličtině. 

 

➢ 2. Krok - výběr správného slovíčka ze skupiny 

 

Poté přistoupíme k druhému kroku, kdy zjistíme kolik si toho dítě zapamatovalo.  

Položíme dítěti otázku “Which one is a dog?” pokud dítě ukáže na psa, pokračujeme 

otázkou “Which one is a cat?” Pokud dítě odpoví správně, postoupíme do dalšího kroku. 

 

Pokud dítě udělá chybu, zdržíme se jakékoliv negativní reakce. V každém kroku je 

důležité dítě žádným způsobem nestresovat. Nášemu mozku se totiž při sebemenším 

stresu zhoršuje schopnost učit se. Tady možná stojí za zmíňku, že stres můžeme 

vytvořit, aniž bychom si to uvědomili. Například pokud dítěti slíbíme odměnu za to, že 

neudělá chybu. Dítě se pak stresuje z toho, že pokud udělá chybu, odměnu nedostane a 

paradoxně ho pak přivádíme k tomu, že chybuje více. Navíc ho učíme bát se chyb a tím 

se bojí zkoušet nové věci, protože u nich může chybovat. Náš mozek se učí pomocí 

pokusů a omylů, takže ho tím vlastně obíráme o důležitý způsob jak se učit. Ale ani dítě, 

které nechybuje a odměnu získá, na tom není lépe. Ztrácí totiž motivaci pokračovat v 

procvičování. Takové dítě se učí jen když ho za to čeká odměna, což také nebývá dobrý 

recept na to, jak uspět v životě. 

 

Ale vraťme se ke kroku 2. Pokud dítě udělá chybu, dáme mu to přátelským způsobem 

najevo tím, že se posuneme zpět k prvnímu kroku. Tohle může znít takto: “Let’s try it 

again. This is a dog. This is a cat. ...:” Po zopakování se opět posuneme do 2. kroku. 

 

Zvládnutí tohoto kroku může trvat déle a tak je třeba výuku modifikovat pomocí her.  

Jednak si pro zpestření vezmeme na pomoc další předměty např. karty, hračky, obrázky, 

případně vymyslíme nějakou kreativní činnost, výtvarné tvoření, cestu za zvířátky, atp.. 
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K upevnění 2. a 3. kroku je možné využít tzv. Mystery Box, kdy dítě buď hledá po hmatu 

předměty, které mu řeknete (2. krok) nebo vytáhne nějaký předmět samo a pojmenuje 

jej (3. krok). Jako alternativu je možné použít buď sáček (Mystery Bag) nebo mísu 

(kyblík) s fazolemi, do kterého předměty schováme. Děti tuto aktivitu milují, probírání se 

fazolemi je skvělý relaxační prvek, nacházení předmětů je plné překvapení.  

 

 
 

➢ 3. krok - správné pojmenování 

 

Nejčastěji se využívá hra, jednoduše pojmenovaná podle svého obsahu - “What’s 

missing”? 

 

Nejprve požádáme dítě, aby zavřelo oči nebo mu je zakryjeme šátkem. Poté odstraníme 

jeden předmět, v našem případě psa. Nakonec dítě požádáme, aby oči otevřelo a 

zeptáme se, který předmět chybí - “Open your eyes. What’s missing?” 
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Pokud dítě zvládne předmět pojmenovat, můžeme hru opakovat s ostatními předměty, 

pokud ne, zopakujeme slovní zásobu. 

 

3. HRY A KREATIVNÍ AKTIVITY 

 

Kromě již zmíněné hry “What’s missing?” je vhodné zařadit i další hry podporující učení 

nové slovní zásoby. Neméně oblíbenou hrou je “Hiding game”, kdy schováte figurky nebo 

obrázky s danou slovní zásobou po mísnosti a dítě je hledá. Po nalezení si můžete 

povídat “I have a dog”, “I have a cat”, případně figurky i spočítat - “How many animals 

do you have?”  

Ideální je podpořit každé téma nějakou jednoduchou kreativní nebo výtvarnou aktivitou, 

děti rády tvoří a snáze si při manuální činnosti slovíčka fixují. Při tvoření samozřejmě 

hovoříme výhradně anglicky. 

 

Tipy na kreativní činnosti a další návody naleznete na našich 

facebookových stránkách GoKids! English - angličtina pro děti http://gokidsenglish.cz/ a 

Facebookových stránkách https://www.facebook.com/gokidsenglish/  

 

 

4. KARTY 

 

Učení slovíček vždy  podpoříme i použitím obrázkových karet, tzv. Flashcards - pro 

mladší děti jsou vhodné větší obrázky bez textu, pro starší děti využíváme 3 - složkové 

karty s názvem daného slovíčka v angličtině. Každá karta se používá v páru - jedna 

karta obsahuje obrázek s textem, druhou kartu rozstříhneme na obrázek a text - děti se 

díky těmto 3 - složkovým kartám mají možnost učit vizuální čtení a přiřazovat text k 

obrazu. Mladší děti přiřazují předmět k obrázku. 

 

http://gokidsenglish.cz/
https://www.facebook.com/gokidsenglish/
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5. CVIČENÍ 

Zde najdete ukázky cvičení z GoKids English Workbooků. Každé cvičení je třeba 

přizpůsobit věku a dovednostem dítěte. Dítě vyzveme, aby při plnění úkolů ve 

workbooku, hovořilo anglicky. Jde tak o další aktivitu, která pomůže upevněnit novou 

slovní zásobu. Ve workbooku je ke každé lekci i obrázkový slovníček. 

 

Instructions: Draw a line from the animal to its shadow. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions: Draw waves for the whale. 
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Pracovní sešity, zpěvníčky a CD s 

písničkami najdete na shop.gokids.cz. 

 

http://shop.gokids.cz/
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6. ZÁŽITEK V ANGLIČTINĚ 

 

Kurzy GoKids English jsou inspirovány Montessori pedagogikou a poznatky neurovědy.  

 

Odborná metodika pro každou věkovou skupinu od miminek po školní věk. Metodika pro 

děti od 3 do 6 let je akreditována MŠMT. Obsahuje kreativní, pohybové a smyslová 

cvičení a nechybí ani experimenty pro zvídavé děti. 

 

 

  
 

Program Go Kids! English pro děti od 3 do 6 let je inspirován Montessori pedagogikou, 

která využívá senzitivní období ve vývoji dítěte k prohloubení jeho schopností, které se v 

tomto období rozvíjí. 

Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, 

působí pozitivně na rozvoj smyslů, znalostí o světě, který je obklopuje, motorických 

dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání. 

 

Každý člověk, děti nevyjímaje, má určitý preferovaný styl učení, tj. způsob, jakým 

nejlépe vstřebává a zpracovává nové informace a jak si je pamatuje. Proto je velmi 

důležité nabídnout dětem učení cizího jazyka prostřednictvím všech těchto stylů, aby měl 

každý možnost využít k učení ten způsob, který mu vyhovuje nejvíce. 

 

Proto jsou naše lekce  koncipované tak, aby  obsahovaly všechny tyto složky – vizuální 

(práce s obrázkovými kartami, pracovní listy), auditivní (písničky, básničky, rytmizace), 

taktilně-kinestetický styl (výtvarné tvoření, experimenty, pohybové hry, atp). Neméně 

důležitou součástí našich kurzů je i propojení s rodiči – typy pro domácí učení. 

 

Pro každou věkovou skupinu jsou k dispozici patřičné výukové materiály. Pro nejmladší 

děti sada s CD, DVD a obrázkovým zpěvníčkem v plyšovém batůžku. pro starší děti 

zpěvníček s CD a pracovní sešit. 

7. ODKAZY 

Pokud vás tato eKniha zaujala a máte zájem o další informace a materiály k učení 

angličtiny navštivte tyto webové stránky. 
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ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 6 DO 36 MĚSÍCŮ 

 
 

ANGLIČTINA PRO DĚTI 3 DO 6 LET 

 

 
 

Registrace na kurzy GoKids English na https://gokids.webooker.eu/ 

 

Výukové mateirály v eShopu http://shop.gokids.cz/ 

 

Jak se stát lektorkou na http://gokidsenglish.cz/ 

 

Angličtina až 4x rychleji - vytvořeno neurovědci - pro děti od 5 let po dospělost - 

http://www.scilearn.cz/ návaznost na GoKids English. 

https://gokids.webooker.eu/
http://shop.gokids.cz/
http://gokidsenglish.cz/
http://www.scilearn.cz/

