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Cizí jazyk v předškolním věku 
 

V předškolním věku dítěte hovoříme o tzv.“seznamování 

se s cizím jazykem“, nikoli „výuce“. Cílem seznamování 

je v prvé řadě vybudování kladného vztahu k cizímu 

jazyku. Důležité je, aby se dítě nebálo cizího jazyka a 

situací, v nichž nerozumí jazyku, a aby se nebálo 

používat i jiné komunikační prostředky (gesta, mimiku).  

 

Preferujeme seznamování s cizím jazykem již 

v předškolním věku z důvodu co nejpřirozenějšího přechodu do povinného základního 

vzdělávání, jenž je pro dítě velkou změnou. „Znalost“ cizího jazyka pro dítě pak není další 

novinkou, ze které by se mohl stát případně i „strašák“ a může tedy vydávat energii na jiné 

předměty a povinnosti. 

 

Neméně podstatným faktem je, že dítě v předškolním věku přijímá cizí jazyk zcela přirozeně, 

opakuje, napodobuje a „neřeší“ důvody, proč by se mělo cizí jazyk učit. Je to pro něj zábava  

a „něco nového“. Proto také forma seznamování s cizím jazykem musí být přizpůsobena této 

věkové skupině dětí.  

Převážně se jedná o: 

 Písničky a říkanky s pohybem 

 Pohybové hry, pohybové aktivity s TV náčiním (padáky, barevné míče, kuželky atd.) 

 Rituály 

 Práce s hlasem 

 Doprovodný obrazový materiál, rekvizity 

 Seznamování s jazykem v kontextu – slovní spojení, fráze, nikoli pouze samostatná 

slovíčka. 

 Předčítání jednoduchých nebo známých pohádek, příběhů 

 Dramatizace 

 Práce s maňáskem 

 Zhlédnutí jednoduchých nebo známých pohádek, příběhů (DVD, PC) 

 Každodenní podněty 
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Cizí jazyk v mateřské škole je doplňkem výchovně vzdělávacího procesu předškolního 

vzdělávání a rozvíjí dítě v mnoha směrech.  

 

Spolupráce s rodiči: 

 Informační nástěnka – aktuální pracovní list + popis, jak s ním nakládat, rozděleno 

většinou na méně náročný a náročný úkol, nápady, jak daný gramatický jev nebo 

slovní spojení procvičovat i jinak.  

 Složka s úkoly – jednoduchý pracovní list zaměřený na aktuální téma. Slouží 

k seznámení rodičů s aktuálním tématem.  

 Ukázky v rámci společných setkání např. vánoční posezení, Velikonoce, Den matek, 

závěrečné loučení v červnu apod. 
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