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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.  

 

Pro účinné seznamování s cizím jazykem odborníci doporučují tzv. metodu CLIL. 

 

Metoda CLIL 

 

Metoda „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL) je založena na propojení 

výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí jazyku a obsahu předmětu 

zároveň.  

CLIL se do češtiny překládá termínem „Obsahově a jazykově integrované učení“, označuje 

takový způsob vyučování, kdy jsou zároveň rozvíjeny znalosti nejazykového předmětu           

a cizího jazyka. Výuka má tedy dva cíle: jeden se vztahuje k danému tématu či odbornému 

předmětu, druhý se váže k cizímu jazyku.  

CLIL má celou řadu podob od tzv. „language showers“ v 1. třídě, které mohou být zařazeny 

do hudební či výtvarné výchovy a mohou trvat jen několik minut, až po celodenní projekty 

ve vyšších ročnících zaměřující se na téma z odborného předmětu jako například historie či 

biologie, který je celý veden v cizím jazyce. 

Nezáleží tedy na délce aktivity v cizím jazyce jako spíše na pravidelném zařazování 

takových činností. Výuka se obecně nazývá CLILem, je-li využíváno alespoň z 5% cizího 

jazyka.  

V mateřské škole metoda CLIL, znamená zařazování seznamování s cizím jazykem 

v každodenních činnostech, převážně ve známých, pravidelně se opakujících situacích. 

Nástin aktivit:  

• Rituály  

o Pozdravy 

o Uklízecí píseň „Clean up!“  

o Počítání kolik dětí je dnes ve školce 

o Jaké je dnes počasí? 

o Narozeninová píseň „Happy Birthday“ 
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• Písně v české a anglické verzi, např. „Pět malých opiček – Five little monkeys“, 

„Třpyť se třpyť se hvězdičko – Twinkle twinkle little star“, „Old Mc Donald“, „Hlava, 

ramena, kolena, palce – „Head and shoulders“. 

• Klasické pohádky v české a anglické verzi dle aktuálních témat v průběhu školního 

roku. 

• Krátké vstupy k vyplnění volných chvílí (v šatně, před obědem apod.) – většinou 

pohybové aktivity „Clap, clap, clap your hands“, „Simon says…“ 

• Rozšíření českých témat v rámci třídního vzdělávacího programu o anglická 

slovíčka, fráze. Průběžně během dne. 

• Prohlížení knih, poslech četby anglických knih – k aktuálním tématům. 

• Zrakové podněty – vyvěšení aktuálních slovíček, frází ve třídě, výstavka obrazového 

materiálu s popisky apod.  

• Opakování slovíček, slovních spojení a frází v průběhu celého dne – při stolování, 

při procházkách, při oblékání, při umývání, při alternativním odpočinku, při kreslení, 

malování apod. 

• DVD – zhlédnutí aktuálních příběhů, porovnávání s verzí v knize, hledání rozdílů 

apod. 

• Vystoupení pro rodiče – přirozené prolínání českých a anglických činností (např. 

dramatizace pohádky, vánoční písně, ostatní svátky a jejich zvyky apod.). 

Spolupráce s rodiči: 

• Online lekce pro děti a rodiče s rodilou mluvčí 

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

závěrečné loučení v červnu apod. 
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